
Poder Judiciário

TRIBUNAL PLENO
Sessões: 2ª e 4ª - Quintas-feiras do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 8:30

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Rui Ramos Ribeiro  - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha 

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 09:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 08:30

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Sebastião de Moares Filho

Des.Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

      

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Ano XXXII - Cuiabá/MT 

DISPONIBILIZADO na Quarta-Feira, 19 de Dezembro de 2018 - Edição nº 10399

Centro Político Administrativo - CPA CEP 78050-970 Caixa Postal -1071 Cuiabá - Mato Grosso

e-mail: dje@tjmt.jus.br                                                 site: www.tjmt.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

A COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS ESTÁ DE ACORDO COM A PROPOSIÇÃO N.º 14/2010 - TP,

DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, EDIÇÃO 8403 DE 27/08/2010



Índice
COMARCAS 6
Terceira Entrância 6
Comarca de Alta Floresta 6
		1ª Vara 6
		2ª Vara 7
		3ª Vara 11
		4ª Vara 18
		5ª Vara 36
		6ª Vara 37

Comarca de Barra do Garças 38
		1ª Vara Cível 38
		2ª Vara Cível 45
		3ª Vara Cível 51
		4ª Vara Cível 51
		1ª Vara Criminal 57
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 57

Comarca de Cáceres 68
		1ª Vara Cível 68
		2ª Vara Cível 71
		3ª Vara Cível 95
		4ª Vara Cível 105
		5ª Vara Cível 110
		1ª Vara Criminal 131
		2ª Vara Criminal 133
		3ª Vara Criminal 133

Comarca de Diamantino 138
		1ª Vara Cível 138
		2ª Vara Cível 141
		5ª Vara 142

Comarca de Primavera do Leste 145
Diretoria do Forúm 145
		1ª Vara Cível 145
		2ª Vara Cível 145
		3ª Vara Cível 149
		4ª Vara Cível 167
		5ª Vara Cível 202
		Vara Criminal 206

Comarca de Sorriso 207
Diretoria do Fórum 207
		1ª Vara 207
		2ª Vara 207
		3ª Vara 210
		4ª Vara Cível 219
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 221
		1ª Vara Criminal 237
		2ª Vara Criminal 237

Comarca de Tangará da Serra 238
Diretoria do Fórum 238
		1ª Vara Cível 239
		2ª Vara Cível 245
		3ª Vara Cível 251
		4ª Vara Cível 253

		5ª Vara Cível 294
		1ª Vara Criminal 298
		2ª Vara Criminal 299
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 300

Comarca de Lucas do Rio Verde 307
Diretoria do Fórum 307
		1ª Vara 308
		3ª Vara 311
		4ª Vara 316
		5ª Vara 317
		6ª Vara 353

Segunda Entrância 359
Comarca de Água Boa 359
		1ª Vara 359
		2ª Vara 360

Comarca de Alto Araguaia 362
Diretoria do Fórum 362
		1ª Vara 363
		2ª Vara 364
		Juizado Especial Cível e Criminal 372

Comarca de Barra do Bugres 375
		1ª Vara 375
		2ª Vara 379
		3ª Vara 384
		Juizado Especial Cível e Criminal 387

Comarca de Campo Novo do Parecis 388
		1ª Vara 388
		2ª Vara 390
		Juizado Especial Cível e Criminal 392

Comarca de Campo Verde 393
		1ª Vara 393
		2ª Vara 421
		Juizado Especial Cível e Criminal 426

Comarca de Canarana 428
		1ª Vara 428
		2ª Vara 428
		Juizado Especial Cível e Criminal 431

Comarca de Chapada dos Guimarâes 432
Diretoria do Forúm 432
		1ª Vara 432
		2ª Vara 433
		Juizado Especial Cível e Criminal 435

Comarca de Colíder 435
		2ª Vara 435
		3ª Vara 436
		Juizado Especial Cível e Criminal 441

Comarca de Comodoro 443
		1ª Vara 443



		2ª Vara 451
		Juizado Especial Cível e Criminal 456

Comarca de Jaciara 469
Diretoria do Fórum 469
		1ª Vara 469
		2ª Vara 479
		3ª Vara 485
		Juizado Especial Cível e Criminal 485

Comarca de Juara 487
Diretoria do Fórum 487
		1ª Vara 488
		2ª Vara 491
		3ª Vara 499

Comarca de Juína 500
		1ª Vara 500
		2ª Vara 503
		3ª Vara 504
		Juizado Especial Cível e Criminal 511

Comarca de Mirassol D'Oeste 517
Diretoria do Fórum 517
		1ª Vara 517
		2ª Vara 524
		Juizado Especial Cível e Criminal 527
		3ª Vara Criminal 528

Comarca de Nova Mutum 528
		1ª Vara 528
		2ª Vara 531
		Juizado Especial Cível e Criminal 544
		3ª Vara 546

Comarca de Nova Xavantina 549
		1ª Vara 549
		2ª Vara 552
		Juizado Especial Cível e Criminal 556

Comarca de Paranatinga 563
Diretoria do Fórum 563
		1ª Vara 563
		2ª Vara 563

Comarca de Peixoto de Azevedo 565
Diretoria do Fórum 565
		2ª Vara 565

Comarca de Pontes e Lacerda 568
Diretoria do Fórum 568
		1ª Vara 568
		2ª Vara 570
		3ª Vara 576
		Juizado Especial Cível e Criminal 579

Comarca de Poxoréo 581
		2ª Vara 581

Comarca de São José do Rio Claro 586
Diretoria do Fórum 586
		1ª Vara 586
		2ª Vara 589
		Juizado Especial Cível e Criminal 589

Comarca de Vila Rica 602
Diretoria do Fórum 602
		2ª Vara 602

Primeira Entrância 605
Comarca de Alto Garças 605
Diretoria do Fórum 605
		Vara Única 605
		Juizado Especial Cível e Criminal 612

Comarca de Alto Taquari 615
		Vara Única 615

Comarca de Araputanga 620
		Vara Única 620
		Juizado Especial Cível e Criminal 626

Comarca de Arenápolis 646
		Vara Única 646
		Juizado Especial Cível e Criminal 647

Comarca de Aripuanâ 651
		Vara Única 651
		Juizado Especial Cível e Criminal 653

Comarca de Brasnorte 654
		Vara Única 654

Comarca de Campinápolis 654
		Vara Única 654

Comarca de Cláudia 660
		Vara Única 660

Comarca de Colniza 661
Diretoria do Fórum 661
		Vara Única 661
		Juizado Especial Cível e Criminal 663

Comarca de Cotriguaçu 663
		Vara Única 663

Comarca de Dom Aquino 666
Diretoria do Fórum 666
		Vara Única 666
		Juizado Cível e Criminal 669

Comarca de Feliz Natal 677
Diretoria do Fórum 677
		Vara Única 677
		Juizado Especial Cível e Criminal 687



Comarca de Guarantâ do Norte 688
		Vara Única 688

Comarca de Itaúba 690
		Vara Única 690
		Juizado Especial Cível e Criminal 693

Comarca de Itiquira 693
		Juizado Especial Cível e Criminal 693

Comarca de Jauru 694
		Vara Única 694

Comarca de Juscimeira 695
Diretoria do Fórum 695
		Vara Única 696
		Juizado Especial Cível e Criminal 696

Comarca de Marcelândia 702
		Vara Única 702

Comarca de Matupá 703
Diretoria do Fórum 703
		Vara Única 703

Comarca de Nobres 706
Diretoria do Fórum 706
		Vara Única 706
		Juizado Especial Cível e Criminal 710

Comarca de Nortelândia 710
		Vara Única 710

Comarca de Nova Canaâ do Norte 710
Diretoria do Fórum 710
		Vara Única 710

Comarca de Nova Monte Verde 712
		Vara Única 712

Comarca de Nova Ubiratã 714
		Vara Única 714
		Juizado Especial Cível e Criminal 714

Comarca de Novo São Joaquim 715
		Vara Única 715
		Juizado Especial Cível e Criminal 715

Comarca de Paranaita 717
		Vara Única 717
		Juizado Especial Cível e Criminal 717

Comarca de Pedra Preta 718
		Vara Única 718
		Juizado Especial Cível e Criminal 722

Comarca de Poconé 722

		Vara Única 722
		Juizado Especial Cível e Criminal 722

Comarca de Porto Alegre do Norte 725
Diretoria do Fórum 725
		1ª Vara 725
		Juizado Especial Cível e Criminal 729
		2ª Vara 729
		3ª Vara 730

Comarca de Porto dos Gaúchos 730
Diretoria do Fórum 730
		Vara Única 731

Comarca de São Félix do Araguaia 742
		2ª Vara 742

Comarca de Porto Esperidião 749
Diretoria do Fórum 749
		Vara Única 749

Comarca de Querência 751
		Vara Única 751

Comarca de Ribeirão Cascalheira 752
		Vara Única 752

Comarca de Rio Branco 753
		Vara Única 753
		Juizado Especial Cível e Criminal 757

Comarca de Rosário Oeste 760
		Vara Única 760

Comarca de Santo Antônio do Leverger 761
		Vara Única 761
		Juizado Especial Cível e Criminal 762

Comarca de São José dos Quatro Marcos 766
		Vara Única 766

Comarca de Sapezal 769
		Vara Única 769

Comarca de Tabaporã 770
Diretoria do Fórum 770
		Vara Única 770

Comarca de Tapurah 773
Diretoria do Fórum 773
		Vara Única 774

Comarca da Terra Nova do Norte 781
Diretoria do Forúm 781
		Vara Única 782
		Juizado Especial Cível e Criminal 784



Comarca de Vila Bela da Santíssima
Trindade 785
		Vara Única 785
		Juizado Especial Cível e Criminal 785

Comarca de Vera 787
		Vara Única 787
		Juizado Especial Cível e Criminal 791



COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 127496 Nr: 3818-34.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronta Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Roberth Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT, Marcelo Wilson Filippin da Rocha - OAB:19986/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RETIRO a restrição que perdura sobre o veículo marca VOLKSWAGEN, 

MODELO GOL 1.0 GIV, PLACA MFJ3187, objeto da contrição de fl. 46, em 

nome do executado JEFERSON ROBERTH MARQUES (CPF: 

049.621.758-58).Noutro prumo, a respeito do pedido de expedição de 

mandado de constatação para averiguar possíveis veículos sob a posse 

do executado, DECIDO:1) EXPEÇA-SE mandado de constatação na 

residência do executado, conforme postulado às fls. 61/63, com prazo de 

quinze (15) dias para cumprimento, por parte do Sr. Oficial de Justiça, 

devendo este CERTIFICAR se o executado possui algum veículo em sua 

posse ou propriedade e, em caso positivo, deverá penhorar tantos bens 

quantos bastem para a garantia do débito.2) Após, com vinda da certidão 

aos autos, caso constatado o normal funcionamento da empresa 

MANIFESTE-SE a parte credora, com relação aos bens eventualmente 

penhorados.3) Por outro lado, caso seja constatado o não funcionamento 

da empresa, INTIME-SE a parte exequente para pugnar pelo que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Independente do resultado da 

diligência, CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara e façam 

conclusos.CUMPRA-SE.Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 2018.Tibério 

de Lucena BatistaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7935 Nr: 494-03.1996.811.0007

 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: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBF, DPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gervasio Fernandes Cunha 

Filho - OAB:124217, Ivan Coser - OAB:5.915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza Borges Santos - 

OAB:23940/O

 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$ 132,42 (cento e trinta e dois reais com 

quarenta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 163.

 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. 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.: 99745 Nr: 1249-65.2012.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heleno dos Santos Martins

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142282 Nr: 4221-66.2016.811.0007

 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: Romario Silva Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios 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:OAB 8.184-A

 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 dos advogados das partes, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem, acerca do laudo pericial 

elaborado, encartado a estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5365 Nr: 115-62.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE FEITIÇO LTDA, Odacir 

Domingos Santi Sagin, Liana Goreti Roque Sagin

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

OAB:22.165-A MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

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

OAB:4.136-A

 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(a) advogado(a) da parte autora, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, requerendo o que de 

direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142280 Nr: 4219-96.2016.811.0007

 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: Lucas Fernando Bonfim Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios 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

 Processo nº: 4219-96.2016.811.0007.

Código: 142280.

Vistos.

1) As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a transação. 

Assim, sem prejuízo de tentativa de conciliação no início da audiência de 

instrução e julgamento (artigo 359 do CPC/2015), PASSO A SANEAR o 

processo desde logo, nos termos do artigo 357 do CPC/2015.

2) A requerida arguiu as preliminares de necessidade de julgar 

liminarmente improcedente o pedido inicial que contraria a Súmula do STJ, 

bem como a falta de interesse de agir pela satisfação da indenização na 
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via administrativa.

2.1) DA NECESSIDADE DE JULGAR LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL QUE CONTRARIA A SÚMULA DO STJ.

Defende a parte requerida que o pleito inaugural deve ser julgado 

improcedente de plano, visto que busca a parte autora receber a quantia 

máxima paga pelo seguro DPVAT de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), valor este, que deve ser pago apenas à aqueles que tem um grau 

de invalidez total, entretanto, como a invalidez do autor é parcial, seu 

pedido estaria em desacordo com o direito de receber uma indenização 

proporcional ao grau da invalidez sofrida.

Em que pese tal alegação da parte requerida de que o pedido do autor 

está em desacordo com a Súmula nº 474, do Superior Tribunal de Justiça, 

devendo, portanto, ser indeferida de plano, entendo que não assiste razão 

à sua manifestação visto que a referida Súmula se refere à estipular que o 

pagamento do seguro DPVAT será para de maneira proporcional ao grau 

de invalidez do segurado, vejamos:

“SÚMULA 474. A INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL DO BENEFICIÁRIO, SERÁ PAGA DE FORMA 

PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ.”

Desta forma, o pedido inicial de complementação da parte autora não pode 

ser indeferido de plano, tendo em vista que a dilação probatória se faz 

necessária para, de fato, dimensionar a extensão da invalidez sofrida pela 

parte autora, visto que esta ação é movida justamente pela discordância 

do que a perícia administrativa informou no que se refere ao grau de 

invalidez do requerente.

Desta forma, já que o feito discute a complementação da indenização do 

DPVAT, assim, a preliminar suscitada pelos fatos expostos não merece 

prosperar, motivo pelo qual a REJEITO.

2.3) PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA (carência da demanda)

 REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir em decorrência do 

pagamento efetivado administrativamente, uma vez que pretende o 

requerente a complementação da indenização, cujo quanto devido 

somente poderá ser apurado quando instruído o feito.

Não existindo outras questões processuais pendentes a serem decididas, 

bem como, as partes estão bem representadas e não há qualquer nulidade 

a ser sanada, razão pela qual, declaro o feito saneado.

4) Por entender necessário, DEFIRO a produção de prova pericial, que 

será arcada em parte pelo Estado do Mato Grosso, tendo em vista que 

ambos os litigantes pugnaram pela modalidade de prova e a parte autora é 

beneficiada pela gratuidade da justiça.

Assim, NOMEIO perito (a) judicial na pessoa do (a) Dr. (a) Fernanda Sutilo 

Martins, que servirá, nos termos do art. 466 do CPC/2015, 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso, 

fixando seus honorários iniciais em R$ 500,00, que serão rateados entre 

as partes, devendo ser observado o que dispõe o art. 95, § 3º, do CPC/15.

CONSIGNO que a parte requerida antecipe o correspondente a sua fração 

em relação aos honorários periciais, mediante depósito em juízo no prazo 

de 20 (vinte) dias.

4.1) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do CPC/2015.

 4.2) INTIME-SE o (a) Perito (a) Judicial para designar data, local e horário 

para início dos trabalhos periciais (com tempo suficiente para que a 

Secretaria de Vara providencie as intimações das partes), bem como, no 

mesmo ato, ENCAMINHE-SE ao Sr. (a) Perito (a) cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram, bem como, dos quesitos eventualmente 

apresentados pela parte autora e parte requerida.

4.3) Efetuado o agendamento pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as partes quanto 

a data agendada para a realização da prova pericial (art. 474, CPC/2015).

4.4) Por conseguinte, caso haja, após a apresentação do laudo pericial, 

INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para apresentarem, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, seus pareceres.

4.5) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 (trinta) dias, a contar 

da data designada para realização da perícia.

4.5.1) O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a 

análise técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, 

resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como em 

linguagem simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015).

 4.6) Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em 15 (quinze) dias, na 

forma do art. 477, § 1º, do CPC/2015, consignando que o silencio valerá 

pela presunção de concordância com o laudo.

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 saneadora, 

inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015.

7) Após tudo cumprido, façam-me os autos CONCLUSOS para 

deliberações necessárias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alta Floresta/MT, 13 de dezembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127496 Nr: 3818-34.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronta Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Roberth Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT, Marcelo Wilson Filippin da Rocha - OAB:19986/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do(s) procurador(es), 

da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao depósito, 

referente à Condução do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, por meio do 

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; e no mesmo prazo, 

comprovar nos autos, a fim de que seja expedido o referido mandado.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004500-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z. C. B. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão de ID 17120977 proferida nos autos. 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004501-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RABELLO BALIEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004501-49.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LEONARDO RABELLO BALIEIRO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. 1) RECEBO a inicial 

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

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

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

casos tais, e ainda, o grande número de ações de DPVAT distribuídas nos 

últimos meses, com o esgotamento de pauta livre, DEIXO de designar a 

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

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, e 

CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em conciliar, deverá 

indicar em preliminar de contestação. CONSIGNE-SE ainda que deverá a 
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parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que 

os não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, 17 de dezembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004508-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DUPIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004508-41.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ANTONIO CARLOS DUPIM RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. RECEBO a inicial em todos 

os seus termos. DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça, com lastro 

no §3º, do art. 99, do CPC. Tendo em vista a improvável possibilidade de 

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

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

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

requerida, por via postal, para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, e CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em 

conciliar, deverá indicar em preliminar de contestação. CONSTE-SE ainda 

que deverá a parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na 

inicial, eis que os não impugnados serão presumidos como verdadeiros, 

de acordo com o disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15. Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, INTIME-SE a parte autora para, POR ATO DA SECRETARIA, 

para, no prazo de 15 (dez) dias, a teor do art. 350, do CPC, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes, POR ATO DA SECRETARIA, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, 17 de dezembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004149-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. O. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO(A))

RODOLFO TEOTONIO DE CARVALHO OAB - 344.155.008-03 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004149-91.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: SOPHIA DE OLIVEIRA DE CARVALHO REPRESENTANTE: 

RODOLFO TEOTONIO DE CARVALHO REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS 

S.A. Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO o 

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

acaso verificadas as hipóteses legais. 3) Assim, nos termos do art. 334, 

do Novo Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 12 de março de 2019, às 15h40min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. 4) CITE-SE e 

INTIME-SE o requerido no endereço indicado, para comparecimento à 

solenidade acompanhado de advogado ou defensor público (§9, art. 334), 

devendo constar expressamente no mandado, que o prazo para contestar 

se dará nos termos do art. 335, I e II, e que os fatos aduzidos na inicial e 

não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15. CONSIGNE-SE ainda no 

mandado, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação, é considerado ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE 

DA JUSTIÇA, para o qual será aplicada MULTA DE 2% (dois por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC. 5) 

INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu patrono, conforme expresso 

no artigo 334, §3, da Lei 13.105/15. 6) Ciência ao Ministério Público. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 17 de dezembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000667-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOARES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000667-38.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ANA PAULA SOARES SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência proposta por JOÃO 

VITOR SOARES CORRÊA, representado por sua genitora, Ana Paula 

Soares Souza, para se determinar ao Município de Alta Floresta/MT e ao 

Estado de Mato Grosso que forneçam o tratamento cirúrgico, eventuais 

medicamentos, o fornecimento de óculos de grau e eventuais custos 

complementares com estadia e deslocamento necessários para a 

correção de estrabismo. Alega que a criança tem 12 (doze) anos de idade 

e que o estrabismo tem se agravado nos últimos anos, levando à 

paralização de seus nervos oculares. Entendendo presentes os 

requisitos, pleiteia a concessão da tutela de urgência de caráter 

satisfativo. Com a exordial foram coligidos documentos ao PJe. Recebida a 

exordial (ID 13047768), foi determinada a colheita de parecer do NAT. Sob 

ID 13522672, o NAT registrou que o pedido não está registrado no SISREG 

III, que o procedimento possui caráter eletivo, é fornecido pelo SUS e 

indicou o valor previsto pelo Ministério da Saúde referente ao ano de 2017. 

Apresentada contestação pelo Estado de Mato Grosso sob ID 13884364, 

na qual foi arguida a ausência de interesse processual e tecidos 

argumentos referentes ao mérito do pedido. Ao final, o Estado pediu a 

extinção do feito e, subsidiariamente, a improcedência do pedido. Citado, o 

Município de Alta Floresta apresentou a contestação sob ID 14561766, 

defendendo a ilegitimidade passiva do ente e a ausência de interesse de 

agir. No mérito, destacou a possibilidade de direcionamento do 

cumprimento da obrigação. Igualmente, pediu a extinção do feito e, 

subsidiariamente, a improcedência do pedido. Apresentada impugnação à 

contestação sob ID 15597370. Com vista dos autos, o Ministério Público 

opinou pelo julgamento procedente do pedido autoral (ID 17023606). 

Vieram-me os autos conclusos. É o que cumpria relatar. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Considerando que o feito está devidamente instruído por prova 

documental, passo a julgar antecipadamente os pedidos, nos termos do 

art. 355, II, do CPC. Contudo, serão dirimidas as questões processuais 

pendentes de apreciação antes da análise do mérito da controvérsia. 

Inicialmente, a alegada ilegitimidade passiva do Município de Alta Floresta 

não merece acolhimento, diante do entendimento jurisprudencial 

sedimentado quanto à solidariedade dos entes públicos no resguardo e 

cumprimento do direito à saúde. Neste viés: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 

16-03-2015). Tratando-se de precedente de natureza vinculante, é 

impositiva a REJEIÇÃO da preliminar em voga, nos termos do art. 927, III, do 

CPC. Ademais, é evidente o interesse de agir, ao alvedrio do que alegado 

nas contestações, diante da inércia da administração pública em fornecer 

o tratamento indicado ao Requerente, bem como da apresentação de ficha 

de encaminhamento, pela Secretaria de Saúde, à Central de Regulação do 

SUS – CERSUS, consoante demonstrado sob ID 12245611 - Pág. 4. Devido 

a esta comprovação, REJEITO a preliminar de ausência de interesse de 

agir e deixo de extinguir o feito, tal como requerido. Superadas as 

questões tangenciais, inicio a análise da pretensão meritória. O direito à 

vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o 
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custeio de consultas, realização de exames, cirurgias, medicamentos e 

insumos indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, 

devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 

196). A cirurgia pleiteada, que visa a correção de estrabismo, está 

diretamente relacionada à acuidade visual do Requerente, refletindo assim 

em sua saúde e direito à correção da patologia por meio de procedimento 

que devem ser ofertado pelo poder público. Em casos como este, a 

jurisprudência pátria entende que o fornecimento do procedimento é 

impositivo diante dos preceitos constitucionais insculpidos nos arts. 196 e 

241, senão vejamos: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - 

PRESTAÇÃO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - 

RESPONSABILIDADE DOS ENTES ESTADUAL E MUNICIPAL - CRIANÇA 

PORTADORA DE ESTRABISMO. - Cogente a cooperação entre ente 

estadual e municipal para disponibilização de procedimento cirúrgico, de 

comprovada imprescindibilidade, à criança portadora de estrabismo, em 

razão das competências que lhes foram legalmente atribuídas. (TJ-MG - 

AC: 10236160023818001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 

04/12/2018, Data de Publicação: 10/12/2018). REEXAME NECESSÁRIO. 

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 

ESTRABISMO. CIRURGIA. 1. O art. 196 da CF/88 e o art. 204, inciso II, da 

LODF estabelecem o dever do Estado de assegurar ao cidadão o direito à 

saúde, mediante adequado tratamento médico-hospitalar aos que não 

possuam condições financeiras de arcar com os ônus dele decorrentes, 

de modo a lhes garantir maior dignidade e menor sofrimento. 2. Negou-se 

provimento ao reexame necessário. (TJ-DF 20160111124549 DF 

0038836-60.2016.8.07.0018, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 04/07/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 17/07/2018 . Pág.: 428/437). Note-se que a atribuição 

constitucional é solidariamente atribuída aos estados e aos municípios, 

consoante a primeira ementa colacionada. Ademais, questões de ordem 

orçamentárias não são suficientes para justificar o desrespeito ao direito à 

saúde, consoante remansosa jurisprudência dos tribunais superiores. 

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, e CONDENAR o Estado de Mato Grosso a fornecer o 

tratamento cirúrgico almejado, incluindo eventuais despesas com 

transporte, medicamentos, honorários médicos, diárias em hospital e 

consultas relacionadas à patologia (estrabismo). Nos termos do Enunciado 

n.º 60 da II Jornada de Saúde, é cabível o redirecionamento de medidas a 

um determinado ente da Federação: 60 – Saúde Pública - A 

responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o 

Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu 

cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas 

de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso 

de descumprimento. Concedo a tutela de urgência neste ato, por averiguar 

a presença dos requisitos disposta no art. 300, do CPC, determinando o 

cumprimento da obrigação, por parte do Estado requerido, no prazo de 30 

(trinta) dias. Isentos os Requeridos do pagamento das custas 

processuais. Fixo os honorários advocatícios por arbitramento no importe 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista que a utilização dos 

parâmetros de 10% a 20% do valor da condenação resultaria em patamar 

irrisório, considerando o custo do procedimento indicado pelo parecer do 

NAT, mesmo que acrescido de despesas referentes ao transporte do 

paciente, que pode ocorrer por via terrestre. Intimem-se. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário, diante das normas preconizadas no §3º, 

do art. 496, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, ao ARQUIVO, com 

as baixas pertinentes. Alta Floresta, 17 de dezembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003334-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOCELL COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME (RÉU)

LUZIA BENEDITA BALDASSE (RÉU)

OSVALDO BALDASSE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALTAIR NERY OAB - MT24476/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003334-31.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT RÉU: 

TECNOCELL COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME, LUZIA BENEDITA 

BALDASSE, OSVALDO BALDASSE Vistos. Trata-se de ação monitória 

proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO –GROSSENSE – SICREDI NORTE/MT em face 

de TECNOCELL COMÉRCIO DE CELULARES LTDA – ME, Luzia Benedita 

Baldasse e Osvaldo Baldasse. Recebida a inicial (ID 11129145), 

determinou-se a expedição do mandado monitório no valor de R$ 

14.360,88 (quatorze mil trezentos e sessenta reais e oitenta e oito 

centavos). Sob ID 16851206 foi apresentada minuta de transação 

celebrada entre os envolvidos e na petição de ID 16851202 a parte autora 

pediu a homologação da avença e a extinção do feito. É o relato do 

necessário. Decido. Considerando a aparente regularidade do que foi 

pactuado sob ID 16851206, HOMOLOGO para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais a avença. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 

Custas já devidamente recolhidas pela requerente. Eventuais custas e 

honorários pelos executados, nos termos do acordo. Diante da renúncia 

do prazo recursal, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e 

arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 17 de dezembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004532-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

JESSICA ELAINE DE SIQUEIRA SCHOLZ OAB - 029.408.521-11 

(REPRESENTANTE)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1004532-69.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): SAMUEL DE SIQUEIRA SCHOLZ REPRESENTANTE: JESSICA 

ELAINE DE SIQUEIRA SCHOLZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. 1) INTIME-SE o requerente para que, no prazo de quinze 

(15) dias, EMENDE a inicial nos termos do art. 319, inciso II do NCPC 

(ausência de profissão da parte autora), sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321, § Único do NCPC) . 2) Transcorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, 18 de dezembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004404-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEGE SOCIO DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIO RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINE LEIDE VIEIRA CARDOSO MAIA (RÉU)

RUBENS MAIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004404-49.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ANTONIO RAMOS DA SILVA, ELIEGE SOCIO DA SILVA RÉU: 

RUBENS MAIA, GINE LEIDE VIEIRA CARDOSO MAIA Vistos. Recebo a 

inicial. INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, tendo em vista que a 
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garantia ofertada não contempla a totalidade do débito sob execução (R$ 

184.958,88) ou mesmo revela-se suficiente, nos termos do §1º, do art. 

919, do CPC. Por verificar a possibilidade de autocomposição, designo 

audiência de conciliação para o dia 19/03/2019, às 13h40, a ser realizada 

no CEJUSC desta Comarca, o que faço com lastro no art. 139, V e art. 3º, 

ambos do CPC. CITE-SE a parte embargada e INTIME-SE a parte 

embargante, na pessoa de seu patrono (art. 334, §3º, do CPC), para que 

compareçam a solenidade, sob pena de aplicação de multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça em caso de ausência injustificada. O 

prazo de resposta será contado nos termos do art. 335, do CPC. A 

indicação de eventuais provas a serem produzidas deverá ser feita junto 

a contestação, sob pena de preclusão. Apresentada impugnação aos 

presentes embargos, INTIME-SE a parte embargante para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que deverão ser apontadas 

eventual complementação na atividade probatória, sob pena de preclusão. 

Após, voltem-me conclusos. Alta Floresta, 18 de dezembro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123344 Nr: 1448-82.2015.811.0007

 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: AMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSC

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Júnior Gotarde - 

OAB:25166

 Diante disso, considerando o que consagra os artigos 

supramencionados, aliados aos fatos já expostos, JULGO IMPROCEDENTE 

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

Condeno o autor ao pagamento custas processual e honorários 

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

observando-se o disposto no artigo 98, §3º, do CPCPROCEDA-SE à 

renumeração das páginas dos autos, a partir da página 69, eis que tal 

página deixou de ser enumerada. De tudo, CERTIFIQUE-SE.Havendo 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103361 Nr: 5079-39.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Bernardi

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

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

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

- OAB:8341/MT

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

 Vistos.

Antes de analisar o pleito de fls. 105, determino a INTIMAÇÃO da 

procuradora da exequente, a fim de apor assinatura no petitório, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de desentranhamento.

 Após, façam os autos conclusos para deliberações.

 Às providências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004320-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO ALTINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA FERNANDA CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004320-48.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ADELINO ALTINI RÉU: PAULA FERNANDA CARVALHO Vistos. 

Tratam-se embargos à execução opostos por Adelino Altini em face de 

Paula Fernanda Carvalho, ambos devidamente qualificados nos autos. Em 

suma, aduz que o contrato sob execução (autos n.º 

1002459-27.2018.8.11.0007, em trâmite neste Juízo) não é exigível por 

não respeitar as exigências legais e ainda é nulo por versar sobre imóvel 

de propriedade de terceiro, o Município de Alta Floresta. Requer a 

concessão de efeito suspensivo e a declaração de nulidade da execução. 

Com a inicial, vieram documentos juntados ao PJe. Vieram-me conclusos. É 

o relato do necessário. Fundamento e decido. Recebo a inicial. Defiro a 

gratuidade de justiça diante da presunção disposta no §3º, do art. 99, do 

CPC. INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo almejado, por não 

verificar a presença dos requisitos atinentes à concessão de tutela 

provisória, nos termos do §1º, do art. 919, do CPC. Ademais, INDEFIRO o 

pedido de intimação da parte Embargada para que regularize a procuração 

carreada nos autos da execução, por entender que este requerimento 

deve ser veiculado no respectivo processo. INTIME-SE a parte requerida 

para manifestação em até 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Às 

providências. Alta Floresta, 17 de dezembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004548-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIRO APARECIDO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004548-23.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): CLAUDEMIRO APARECIDO RODRIGUES RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. DEFIRO o benefício da Justiça 

Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. Diante do recebimento do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista no art. 

334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de antecipação 

de tutela antecipada, a realização de perícia médica. In casu, através do 

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

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

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

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

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos 

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

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

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

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

judicial o Dr. Franthiesco Marassi Zambon, médico ortopedista, CRM 

81471, razão por que FIXO os honorários em R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), ante imensa dificuldade em obter o aceite de médicos peritos com 

especialidade em ortopedia para a execução do nobre encargo que lhes é 

atribuído, excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF 

com o ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 

4º e 6º, do CPC). INTIME-SE o Sr. Perito da nomeação, INTIME-SE os 

interessados para comparecimento ao ato processual, consignando-se 

que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 

dias, contado a partir da data da realização da perícia. Juntamente com o 

mandado de intimação, conste a advertência para que o médico nomeado 

compareça com seus documentos pessoais junto à Secretaria desta Vara, 

para que realize seu cadastro junto ao Sistema de Assistência Judiciária 

Gratuita, caso ainda não tenha sido realizado referido cadastro. 

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial, e de eventuais atestados 

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

quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no 
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ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). INTIME-SE a 

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

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

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

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

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

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

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

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

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

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

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

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

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

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

(anexando cópia da presente nomeação). Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 18 

de dezembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001078-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ZENI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO(A))

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.R DA SILVA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001078-81.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): TEREZINHA ZENI DOS SANTOS RÉU: J.R DA SILVA - ME 

Vistos. Trata-se de ação monitória aforada por TEREZINHA ZENI DOS 

SANTOS em desfavor de J.R DA SILVA ME (CHURRASCARIA 

CAMBALACHO), buscando o recebimento de seu credito no valor de R$ 

81.574,37 (oitenta e um mil e quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e 

sete centavos). Recebida a inicial (ID 12673906), determinou-se a 

expedição do mandado monitório no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). 

A tentativa de citação restou infrutífera (ID 13716140), registrando no ato 

que a Requerida encerrou suas atividades no local há mais de 4 (quatro) 

anos e que atualmente outra empresa mantém a atividade (Churrascaria 

Cambalacho LTDA - ME CNPJ: 33.662.081/0001-44). Por meio da petição 

de ID 13819126, a Requerente pleiteou o reconhecimento da sucessão 

empresarial, a inclusão da empresa Churrascaria Cambalacho LTDA – ME 

no polo passivo da demanda e a citação da empresa alegadamente 

sucesso. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. O pedido de inclusão da empresa Churrascaria Cambalacho LTDA 

– ME na relação processual, como responsável solidária pela dívida, tem 

como suposto fundamento o art. 1.146, do CC, que dispõe: “Art. 1.146. O 

adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos 

anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, 

continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um 

ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos 

outros, da data do vencimento”. (grifo do juízo). Ocorre, todavia, que 

compulsando os autos, não denota-se lastro probatório suficiente para 

que reste caraterizada a aludida sucessão, nos termos da lei. Isto porque 

a certidão do oficial de justiça sob ID 13716140 - Pág. 1 não demonstra de 

forma robusta a vinculação da sucessora, senão vejamos: “(...) a parte 

requerida não foi encontrada. No local fui atendido por funcionários do 

restaurante que informaram que a requerida era locatária do 

estabelecimento, que atuou no local durante dois anos, que encerrou suas 

atividades no local há mais de quatro anos. Em ato contínuo, fui informado 

que a empresa que atualmente mantém atividades comerciais no local é a 

seguinte: Churrascaria Cambalacho LTDA - ME CNPJ: 33.662.081/0001-44. 

Sem mais informações, devolvo este mandado a secretaria para 

atualização do endereço, entre outros procedimentos legais. Sem mais a 

certificar, subscrevo, pois é verdade e dou fé”. Considerando que não há 

qualquer prova referente à alienação do estabelecimento comercial, 

acerca de confusão patrimonial ou de identidade do quadro societário, 

impõe-se o não reconhecimento da sucessão empresarial. Nesta trilha 

jurídica: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SUCESSÃO 

EMPRESARIAL PRESUMIDA. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE. 1. Apelo pela reforma de sentença 

proferida em ação monitória que constituiu o título executivo judicial no 

valor de R$ 6.071,04 (seis mil, setenta e um reais e quatro centavos) 

presumindo a sucessão empresarial. 2. O alienante do estabelecimento 

comercial responde solidariamente por dívidas do adquirente pelo prazo de 

um ano. Art. 1.146, do CC. 2.1. A alienação do estabelecimento 

empresarial nem sempre é realizada por um procedimento formal e, por 

isso, devem ser analisadas as circunstâncias fáticas do negócio jurídico. 

A jurisprudência não é uníssona quanto aos requisitos suficientes à 

presunção da sucessão empresarial; contudo, comumente são 

analisados: a identidade de objeto social ou a exploração da mesma 

atividade, o mesmo endereço, a confusão patrimonial, a confusão ou 

identidade de quadro societário e também de utilização de mesmo nome 

fantasia, a depender do caso concreto analisado. 2.2. É certo que a 

sucessão empresarial, seja ela presumida ou legal, visa à proteção do 

terceiro de boa-fé, no entanto, a necessidade da presença de elementos 

suficientes à configuração da responsabilidade por sucessão é evidente, 

de modo que ao adquirente do ponto comercial (e não estabelecimento) 

não seja imposto prejuízo ilegal por obrigação de outrem. 3. Em sendo o 

trespasse a alienação da titularidade da universalidade de fato que integra 

estabelecimento comercial, considero que o contrato firmado pelo 

Embargante e terceiro, trazido aos autos, mostra-se insuficiente à 

presunção da sucessão empresarial, consistindo, em verdade, em mera 

alienação de ponto comercial. 4. Além de ser o quadro fático-probatório 

deficiente de elementos aptos a ensejar a sucessão empresarial 

presumida, o Autor Embargado, ora Apelado, deixou de se desincumbir do 

seu ônus de prova, nos moldes do Art. 373, I, do CPC. 5. Apelação 

provida. (TJDF. APC. 0040364-20.2015.8.07.0001. Órgão Julgador1ª 

TURMA CÍVEL. Publicação 22/11/2017. Pág.: 298-319. Julgamento 8 de 

Novembro de 2017. Relator ROBERTO FREITAS). Desta feita, por entender 

serem insuficientes as provas para a constatação de sucessão 

empresarial, INDEFIRO O PEDIDO de responsabilização solidária da 

empresa CHURRASCARIA CAMBALACHO LTDA (CNPJ nº 

33.662.081/0001-44) e de sua consequente intimação. Intime-se a parte 

Requerente para que promova o andamento do feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção do feito. Às providências. Alta Floresta, 17 de 

dezembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000284-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a exequente, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para, em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção sem resolução de mérito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000751-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO(A))

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000751-39.2018.8.11.0007 Vistos. Analisando 

detidamente os autos, inobstante a ausência de oposição da requerida 

quanto ao pedido inicial da parte autora, verifico não ser o caso de 

julgamento antecipado da lide, vez que, conforme afirma a própria 

requente em sua exordial, há no presente caso a presença de cadeia 

possessória, fato este que enseja a instrução do feito para o fim de fazer 

prevalecer a verdade real. Assim, passo, desde logo, a sanear o feito, 

nos termos estabelecidos no art. 357, do CPC. Nesse ponto, Inicialmente, 

DEIXO de determinar o chamamento nos autos do adquirente primitivo do 

imóvel em questão, conforme pugnado pela parte requerida em sua 

contestação, tendo em vista que, in casu, há a presença de litisconsórcio 

passivo necessário tão somente em relação aos confinantes e ao 

proprietário registral do bem usucapiendo. Acerca da legitimidade passiva 

nas ações de usucapião, colaciono os julgados a seguir: “AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA - IMÓVEL NÃO 

MATRICULADO E NÃO REGISTRADO - CITAÇÃO POR EDITAL - 

PROCESSO - EXTINÇÃO - SENTENÇA - CASSAÇAO. É parte passiva 

legítima aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapindo. Como 

o imóvel não está matriculado ou registrado em nome de uma pessoa 

determinada, os sujeitos passivos se consideram quaisquer interessados 

citados por edital. Dessa maneira, a extinção do processo, sem resolução 

de mérito, com base no art. 267, IV, CPC, por não terem os autores 

esclarecido o polo passivo, pressuposto de desenvolvimento válido e 

regular da relação processual, não pode subsistir. (TJMG - Apelação Cível 

1.0352.14.000550-0/002, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2017, publicação da súmula em 

04/10/2017). Grifo nosso. RAC - AÇÃO DE USUCAPIÃO - ALEGAÇÃO DE 

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CONFRONTANTE - ATO 

OBRIGATÓRIO - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA.1 - De 

acordo com o art. 942 do CPC revogado, forma-se litisconsórcio 

necessário-simples passivo entre o proprietário do imóvel e os 

confrontantes, de modo que é essencial e obrigatória a citação de todos, 

sob pena de nulidade absoluta.2 - Neste particular, a ausência de citação 

de um dos confinantes causa prejuízo ao terceiro recorrente, uma vez que 

o lindeiro preterido adquiriu lotes adjacentes aos pretendidos na 

usucapião, de modo que a sua manifestação, certamente, esclarecerá se 

é, ou não, verdadeira a assertiva de que Apelada nunca exerceu posse 

com o animus domini sobre a área usucapienda. (TJMT - Ap 85887/2017, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)”. Grifo 

nosso. Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o processo. A par disso, 

consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, fixo os 

seguintes pontos controvertidos: I) comprovação do exercício da posse 

pacífica e ininterrupta, com animus domini, do imóvel que o usucapiente 

pretende adquirir; II) decurso do prazo legal da posse exercida pela 

requerente. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

20.02.2019, às 14:30 horas, ocasião em que serão ouvidas as partes e 

suas testemunhas, cujo rol deverá apresentado no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar da intimação das partes desta decisão (art. 357, § 4º, do 

CPC). INTIMEM-SE as partes para comparecimento pessoal, ocasião em 

que serão tomados os depoimentos pessoais, sob pena de confesso, 

conforme o artigo 385, § 1º, do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 5 de novembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002730-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANO ECCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMAR SERVICOS MINERAIS E FLORESTAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

patrono habilitado, para, em 05 (cinco) dias, efetuar a complementação da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, consoante certidão ID 15733250.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003736-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

parte exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

assim, o cumprimento da decisão inicial. A guia para pagamento da 

diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias 

Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ, devendo a guia, 

bem como o comprovante de recolhimento, serem juntados nos autos no 

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004286-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LACIDES PEDRO MARTINS REDONDO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

parte exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

assim, o cumprimento da carta precatória. A guia para pagamento da 

diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias 

Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ, devendo a guia, 

bem como o comprovante de recolhimento, serem juntados nos autos no 

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004351-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO (REQUERIDO)

MILTON GAETANO JUNIOR (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 
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impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

parte exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

assim, o cumprimento da carta precatória. A guia para pagamento da 

diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias 

Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ, devendo a guia, 

bem como o comprovante de recolhimento, serem juntados nos autos no 

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002128-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. S. DA SILVA - MADEIRAS - ME (RÉU)

HEVERSON SVERSUT DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO(A))

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002128-79.2017.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE a 

parte requerida para, no prazo de quinze (15) dias, manifestar-se acerca 

do interesse na produção de outros meios de provas, justificando a sua 

pertinência, sob pena de preclusão. Transcorrido in albis o prazo acima 

estabelecido, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos CONCLUSOS. Às 

providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 11 de dezembro de 2018 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59279 Nr: 3985-95.2008.811.0007

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Augusto Rebouças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Costa

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

CARVALHO - OAB:SP 347.439, GUSTAVO HENRIQUE PACHECO 

BELUCCI - OAB:SP 287.856, LUIZ EDGARD BERALDO ZILLER - OAB:SP 

208.672, MOACIR CARLOS MESQUITA - OAB:SP 18.053, ROBERTA DE 

OLIVEIRA - OAB:SP 131.040

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

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

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

dos documentos de fls. 130/132.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61439 Nr: 1022-80.2009.811.0007

 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: Luiz Augusto Rebouças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Costa

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE 

PACHECO BELUCCI - OAB:SP 287.856, MOACIR CARLOS MESQUITA - 

OAB:SP 18.053, ROBERTA DE OLIVEIRA - OAB:SP 131.040

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

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

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

dos documentos de fls. 140/142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70207 Nr: 3180-74.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Elias Dela Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12.002, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:5.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Efraim Rodrigues Gonçalves 

- OAB:4156/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta, via sistema INFOJUD e RENAJUD, com o 

escopo de verificar acerca da existência bens e/ou valores e veículos 

registrados em nome da parte executada, conforme extrato em anexo.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

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

depositário do bem.

De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 05 (cinco) dias, indicando bens da parte executada 

passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60564 Nr: 204-31.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Betoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Roberth Marques, Luis Carlos de 

Queiroz

 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: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada, via sistema 

RENAJUD. Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de 

transferência daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

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

depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69395 Nr: 2367-47.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 106. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 90 (noventa) dias.

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. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134172 Nr: 7392-65.2015.811.0007

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorca Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 3° do Decreto-Lei nº. 911/69, JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação de Depósito, para condenar a requerida 

como devedora fiduciária equiparada a depositário, a restituir à autora o 

veículo descrito na inicial no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou o seu 

equivalente em dinheiro no importe de R$ 3.436,00 (três mil, quatrocentos 

e trinta e seis reais – tabela Fipe), acrescido de correção monetária (INPC) 

e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação 

(fl. 53).Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

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

Civil.Expeça-se mandado para a entrega do bem ou do equivalente em 

dinheiro.Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais e em honorários advocatícios que, com fulcro no artigo 85, 

§2º do CPC, arbitro em 10% do valor da condenação. 

Intimem-se.Cumpridas as formalidades legais, se nada for requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, certifique-se e arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55349 Nr: 7385-54.2007.811.0007

 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 Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilto Correia de Morais (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Cristina Lopes Scortecci 

- OAB:20.334-A/MT, Egberto Hernandes Blanco - OAB:12470-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Dias Paiva - 

OAB:15513-O

 Vistos.

Tendo em vista o pagamento do débito (honorários advocatícios fixados 

na sentença de fl. 159), antes de ser dado início ao cumprimento de 

sentença, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado nos 

autos (fl. 161), em favor da causídica indicada à fl. 167.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 26385 Nr: 3186-28.2003.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento de Castro, Aparecida Camargo de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agencia de desenvovimento Econ. da 

Amazônia Matogrossense, Eutálio Bicudo Neto, Virginia Neves Salles, 

OSWALDO DO AMARAL JUNIOR, Arquitetura Natural Projetos 

Construções e Consultoria SC Ltda - ME

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

OAB:4.136-A

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

OAB:5476/MT, Maria José do Nascimento - OAB:17972-O/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido retro, vez que o respectivo valor fora desbloqueado no 

dia 06.11.2018, cf. fl.298.

 Intime-se. Após, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 172140 Nr: 5000-50.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Epifanio Borobo Taques Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Henrique Carafine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Odorico Dorileo Rosa 

Junior - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para 

DESCONSTITUIR a penhora on line realizada nos autos sob o ID 96247 (fl. 

105), determinando, em consequência, o DESBLOQUEIO daqueles valores, 

eis que o Embargante é parte flagrantemente ilegítima sofrer qualquer 

constrição em seu patrimônio, no que se refere ao crédito alimentar de 

titularidade de seu irmão/Embargado.Condeno o Embargante ao pagamento 

das custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 

98, §§ 2º e 3º do CPC eis que se trata de beneficiário da Gratuidade de 

Justiça.Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia da presente 

sentença para os autos da ação de execução apensos (ID 96247) e ao 

arquivo, com as baixas pertinentes.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103302 Nr: 5016-14.2012.811.0007

 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: Maria de Lourdes Gomes da Silva Pataraico

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

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a retificação da sentença à fl. 125 afastando a 

condenação do município requerido em honorários advocatícios, INDEFIRO 

o pedido de fl. 128.

Outrossim, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente e por sua 

patrocinadora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se o 

município requerido tem cumprido com a obrigação, bem como se persiste 

a necessidade do transporte aéreo para dar continuidade ao tratamento 

da requerente, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

Após, conclusos.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120041 Nr: 7520-22.2014.811.0007

 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: Oi S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o presente recurso.

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).

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

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

qual poderá argüir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

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

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

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

Após as providências necessárias, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do 

art. 1.010, já indicado, 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.: 2412 Nr: 178-53.1997.811.0007

 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 1039919/12/2018 Página 14 de 792



 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Moura Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Eburneo Queiroz - 

OAB:16.469-MT

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de bens/veículos em nome da parte executada, via 

RenaJud e Infojud.

 Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

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

depositário do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109001 Nr: 4462-45.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artêmio Bevilaqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Rebeschini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 91/92. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

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. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 22904 Nr: 802-92.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Della Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:4342-B, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias dê cumprimento à decisão de fl.144, sob pena de 

indeferimento do pedido de fls.117/120.

 Após, com o aporte do determinado, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que entender por direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108888 Nr: 4344-69.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Fernandes Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santos de Melo & Costa Vieira Ltda ME 

(pedalando Gostoso), Grupo Technos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido pela DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de SANTOS DE MELO & COSTA 

VIEIRA LTDA ME e GRUPO TECHNOS, todos qualificados nos autos.

À fl. 80, deferido o pedido de cumprimento de sentença.

Ato contínuo, às fls. 81/82, manifestação da parte executada informando o 

depósito do valor relativo ao débito em questão.

À fl.83, pleiteia a parte exequente pleiteia 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 a revogação do Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018 

do CNJ, EXPEÇA-SE alvará dos valores depositados nos autos nos 

percentuais e contas indicadas sob o ID 13970113, 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.: 100043 Nr: 1572-70.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bulhões Materiais Para Construção Ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de fl. 38 acerca da penhora do imóvel que 

gerou os tributos que originaram a presente execução, DETERMINO a 

intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, carreie 

aos autos a certidão da matrícula do referido imóvel em nome do 

executado, sob pena de indeferimento do pedido.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98279 Nr: 6844-79.2011.811.0007

 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): RENILDE RAMOS VARANDA

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil e que seja realizada penhora online 

por meio do sistema BACENJUD em conta da executada RENILDE RAMOS 

VARANDA, para a quitação total da dívida no valor de R$ 2.616,75.

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada para eventual impugnação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso da penhora ou 

impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor embargos à 

execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 

peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

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

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63901 Nr: 3163-72.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriela da Silva Santos

 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:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de acórdão prolatado à fl. 118 aforado por 

GABRIELA DA SILVA SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS para a consecução de créditos de natureza 

previdenciária.

Com o vigor na Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, 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.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na 

capa dos autos e certificar eventual decurso do prazo em branco ou a 

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o 

pagamento do valor indicado, nos termos do §3º, do art. 535, do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121042 Nr: 8273-76.2014.811.0007

 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): Maria Renilda Leal dos Santos

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

OAB:22.165-A, Gustavo Góes Nicoladelli - OAB:17-980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que esta magistrada logrou êxito em encontrar endereço 

diverso do constado nos autos, cumpra-se decisão de fl. 44.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59660 Nr: 4271-73.2008.811.0007

 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: Maria Ola

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

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

OAB:MT 8.615, Lucas Barella - OAB:19.537/O

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, julgo procedente em parte a pretensão inicial com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento da quantia 

correspondente a 12 (doze) salários mínimos vigentes há época do 

sinistro, a serem atualizados com juros moratórios de 1% ao mês, a partir 

da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do 

sinistro.Considerando-se que a sucumbência recíproca, condeno as 

partes ao pagamento de metade do valor das custas processuais, cada 

uma e honorários advocatícios, no importe de 5% (cinco por cento) do 

valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, observado o 

disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC quanto à parte Autora, eis que se 

trata de beneficiário da Gratuidade de Justiça.Ainda, determino a 

expedição de Alvará Judicial quanto à verba honorária de fls. 

293/294.Intimem-se.Decorridos 30 (trinta) dias após o transito em julgado, 

caso não seja requerido o cumprimento de sentença, ao ARQUIVO com as 

baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 24998 Nr: 2029-20.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almeida e Rezende, Agnaldo Gusmão de 

Almeida, Geraldo Aparecido Rodrigues Brandão, Maria Margarida Teles de 

Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Júnior - OAB:MT/11.322

 Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, determino o desentranhamento do petitório 

de fls.114/116 e sua entrega ao subscritor, vez que não houve o 

cumprimento da decisão de fls. 122/124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60844 Nr: 439-95.2009.811.0007

 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: Maria Rosado Marçal

 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, Marcos 

da Silva Borges - OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento da condenação às fls. 

131/132, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independente do trânsito em julgado, requisite-se a transferência dos 

valores depositados nos autos para a conta judicial e proceda-se o 

necessário para a liberação dos valores para as conta indicadas às 

fls.122 e 144, observando que deverão ser liberados para o advogado da 

parte autora os honorários de sucumbência e os contratuais, estes na 

porcentagem de 30% (trinta por cento), de acordo com o contrato 

anexado à fl. 122/123.

 Consigno que o Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, do CNJ foi 

revogado, portanto, expeça-se o imediato alvará.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59660 Nr: 4271-73.2008.811.0007

 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: Maria Ola

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

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

OAB:MT 8.615, Lucas Barella - OAB:19.537/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que deixei de expedir alvará da verba honorária depositada nos 

autos, conforme determinado na sentença de fls. 359/360, uma vez que 

não há menção expressa na sentença quanto ao destinatário dos 

honorários periciais. Ainda, certifico que constam nos autos laudo pericial 

elaborado por Aline francinelly Rezende da Silva Arpini (fls. 316/317), bem 

como laudo pericial elaborado por Fernanda Sutilo Martins (fl. 353/354).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115293 Nr: 3646-29.2014.811.0007

 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: Clecio Riker Flay

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Floresta Motos Ltda., Moto Honda da 

Amazonia Ltda

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KALIANDRA ALVES FRANCHI - 

OAB:14527, Patrícia Jorge da Cunha Viana Dantas - OAB:MT 8014

 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, do despacho que indeferiu o pedido de isenção do pagamento 

das custas processuais, conforme segue transcrito.

"Vistos.

Trata-se de pedido formulado às fls. 282/283-verso pela requerida Moto 

Honda da Amazônia Ltda. de dispensa do pagamento das custas 

processuais.

Inicialmente, é importante registrar que, transitado em julgado a sentença 

que condenou a parte ao pagamento das custas, o processo prosseguiu 

exclusivamente com a finalidade de cobrança de tal verba, sendo 

encaminhado, portanto, à Central de Arrecadação e Arquivamento.

Analisando os presentes autos, verifico que o pleito em questão merece 

ser indeferido.

Digo isso porque, com a prolação da sentença, a função judicante 

exauriu-se e, permanecendo o inconformismo quanto à condenação ao 

pagamento das custas processuais, competia à parte, intimada 

regularmente, interpor o recurso adequado ao caso, o que não ocorreu, 

consoante certidão aportada à fl. 277.

Dessa forma, a sentença proferida tornou-se imutável, não sendo 

possível, nesta fase de cobrança de custas, nova discussão sobre a 

pertinência, ou não, da condenação da parte ao pagamento das custas 

processuais.

Por tais considerações, INDEFIRO o pedido de isenção formulado às fls. 

282/283-verso e, por conseguinte, determino que a Central de 

Arrecadação e Arquivamento adote as providências cabíveis, de acordo 

com o disposto no Provimento nº 12/2017-CGJ.

Intime-se.

Cumpra-se.

Alta Floresta, 11 de dezembro de 2018.

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO

Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135168 Nr: 447-28.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Machado de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Avenida S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/O, 

Wilson Ribeiro Filho - OAB:1275674

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

OAB:17.811-0 MT, Julliana Letícia do Carmo - OAB:12.261, Kharen 

da Costa Luchtenberg - OAB:15.621, Valéria Cristina Baggio de 

Carvalho Richter - OAB:43676

 Vistos.

Considerando o integral cumprimento da condenação, o processo será 

julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, requisite-se a 

transferência dos valores depositados nos autos para conta judicial e 

proceda-se o necessário para a liberação dos valores em favor do 

advogado da parte autora eis que possui poderes para receber e dar 

quitação (dados da conta bancária à fl. 256).

Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3497 Nr: 177-68.1997.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Moreira de Negreiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiras Oregon Indústria e Comércio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:86518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 188, nos termos do artigo 313, V, 

“a” do Código de Processo Civil. Assim, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

presente ação até o trânsito em julgado da decisão referente à declaração 

de fraude à execução nos autos de n° 4136-37.2003.811.0007 (Cód. 

1822).

2) Aguarde em arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, sem 

baixa na distribuição, até manifestação da parte interessada que deverá 

comprovar o julgamento do aludido pedido.

 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. Às providências.

 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.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito formulado pelo exequente à fl. 

181, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III do CPC/15.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido tal prazo sem manifestação, se iniciará o prazo de prescrição 

intercorrente, nos termos do §4º do artigo 921 do NCPC, devendo os autos 

permanecerem no arquivo, até sua fluência integral.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120462 Nr: 7854-56.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

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

de Mato Grosso - OAB:

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

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

 Vistos.
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Considerando que a parte Executada efetuou o depósito da condenação, 

cf. se vê à fl.172V, o processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Requisite-se a transferência dos valores depositados nos autos para a 

conta judicial, caso ainda não tenha sido realizada.

 Independente do trânsito em julgado, expeça-se alvará do valor 

depositado nos autos para a conta indicada à fl.138v, vez que revogado o 

art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, do CNJ.

 Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98980 Nr: 416-47.2012.811.0007

 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: KHLdL, JdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON CRISTÓVÃO ROCHA - 

OAB:17811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise detida do pleito, denota-se que a parte exequente aponta débito 

alimentar do executado referente a 14.05.2012 a 14.11.2018 (inúmeras 

parcelas. Contudo, opta pelo cumprimento especial de sentença, com o 

pleito de prisão do devedor, no qual, nos termos do art. 528, § 7º, somente 

serão compreendidas ATÉ AS 03 (TRÊS) PRESTAÇÕES anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

Sendo assim, INTIME-SE a parte exequente para indicar regularmente qual 

procedimento opta promover, nos termos dos art. 528, § 8º, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113056 Nr: 1627-50.2014.811.0007

 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: Nilza Ferreira Ramos

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

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

de Mato Grosso - OAB:, Higor Huynter Carinhena - OAB:8061-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão retro, NOMEIO em substituição à médica 

anteriormente designada, a Dra. Pamela Lustosa Rei, CRM 8468/MT, para 

realizar a perícia médica na parte autora.

 Cumpra-se as demais determinações fls. 276/277, encaminhando à Sra. 

Perita cópia da inicial e de todos os documentos carreados pela parte 

autora nos autos, até a presente data.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004521-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON HEITOR DOS SANTOS (REQUERIDO)

ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

LUCIMARA CASAGRANDE BRUNETTO (REQUERIDO)

ADEMIR ANTONIO BRUNETTO (REQUERIDO)

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004521-40.2018.8.11.0007 Vistos. Cumpra-se, 

conforme ordenado, servindo cópia como mandado de intimação. Após, 

observadas as formalidades legais, devolva-se ao Tribunal de Justiça de 

origem, com nossas homenagens. Às providências. Alta Floresta, MT, 18 

de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001420-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA 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: 

1001420-92.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GEOVANI MORO REQUERIDO: 

LOJAS AVENIDA S.A Vistos. Antes de apreciar o pedido de assistência 

judiciária gratuita, INTIME-SE a parte recorrente para comprovar nos autos 

a hipossuficiência alegada, devendo apresentar documento comprobatório 

(declaração de imposto de renda, holerite, carteira de trabalho, etc) ou, 

ainda, efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de indeferimento do pedido e deserção do recurso de ID 

nº 14440127. Nestes termos segue o Enunciado nº 116 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a 

insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro 

– São Paulo/SP)”. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de dezembro 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003622-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003622-42.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ALCIDES BENTO REQUERIDO: 

BANCO CETELEM S.A. Vistos. Analisando detidamente o presente feito 

verifica-se que as provas até então produzidas não permitem a conclusão 

certeira acerca dos fatos que ensejaram a distribuição da ação, mormente 

os termos em que ocorreu a contratação pela parte autora com a ré. 

Desse modo, e em atenção ao que estabelece o artigo 369 do CPC, 

designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 24 DE 

JANEIRO DE 2019 às 15h00min. As testemunhas, até o máximo de três 

para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, 

levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Em tempo, tendo em 

vista que a autora não informou se recebeu ou não o importe de R$ 880,00 

(oitocentos e oitenta reais) indicado no documento de ID nº. 16815717 

Pág. 5, intime-se o requerente para que esclareça tal ponto, apresentando 

extrato bancário a comprovar sua alegação. Intimem-se. Expeça-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 o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
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Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003622-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003622-42.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ALCIDES BENTO REQUERIDO: 

BANCO CETELEM S.A. Vistos. Analisando detidamente o presente feito 

verifica-se que as provas até então produzidas não permitem a conclusão 

certeira acerca dos fatos que ensejaram a distribuição da ação, mormente 

os termos em que ocorreu a contratação pela parte autora com a ré. 

Desse modo, e em atenção ao que estabelece o artigo 369 do CPC, 

designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 24 DE 

JANEIRO DE 2019 às 15h00min. As testemunhas, até o máximo de três 

para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, 

levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Em tempo, tendo em 

vista que a autora não informou se recebeu ou não o importe de R$ 880,00 

(oitocentos e oitenta reais) indicado no documento de ID nº. 16815717 

Pág. 5, intime-se o requerente para que esclareça tal ponto, apresentando 

extrato bancário a comprovar sua alegação. Intimem-se. Expeça-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 o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002180-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ELENA DE MACEDO CANTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUFAP ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

TIAGO GODOY ZANICOTTI OAB - PR44170 (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: 

1002180-41.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SILVANA ELENA DE MACEDO 

CANTONI REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, 

JUFAP ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA Vistos. Intimem-se a 

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

proposta de acordo de ID nº. 17053063. 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, 

18 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-81.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DE SOUZA PINTO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 

(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: 

1000119-81.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VALDINEI DE SOUZA PINTO - 

EPP REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos. Presentes os requisitos de 

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

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

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

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

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

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de dezembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011293-65.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASTANHEIRA SERVICOS DE TORNO E SOLDA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E C P LETISTEL SERVICOS DE CATALOGOS TELEFONICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A 

(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: 

8011293-65.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: CASTANHEIRA SERVICOS DE 

TORNO E SOLDA LTDA - ME EXECUTADO: E C P LETISTEL SERVICOS DE 

CATALOGOS TELEFONICOS LTDA - ME Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT, o que foi feito em gabinete sobre o valor exequendo. 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor de R$ 33.999,92 (descontando-se o valor da multa 

de 10% do último cálculo, tendo em vista que a multa já havia sido aplicada 

no cálculo anterior) e restou parcialmente frutífero o bloqueio de valores, 

motivo pelo qual o extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá como 

termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 

da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser intimadas as partes. Deve a Srª. Gestora Judiciária 

oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais, 

comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da transferência 

do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento promova a devida 

vinculação da quantia aos presentes autos. Intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora. Às 

providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002484-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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: 

1002484-40.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DANIELE FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. INDEFIRO o 

pedido de assistência judiciária gratuita apresentado pela parte recorrente, 

uma vez que foi condenada nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé, de sorte que a litigância de má-fé não se coaduna com a justiça 

gratuita, pois o litigante não pode ser premiado com qualquer benesse 

processual. A respeito do assunto segue a jurisprudência da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO 

JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE 

CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – 

SENTENÇA DE MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da 

dívida e a existência de relação jurídica que os envolve através de 

documentos que comprovam a contratação, como contrato devidamente 

assinado e documentos pessoais. Não é razoável a tese de que 

simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a 

legítima contratação de serviços. É possível perceber a semelhança 

comparando a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a 

assinatura presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo 

Recorrido na contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia 

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

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

Recurso Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado 

Especial Cível de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO 

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

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

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – DE OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO 

NCPC. Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, 

vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não 

traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do 

julgado que não seja a manutenção da improcedência, razão pela qual, 

aplico a pena de litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da 

causa . SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se 

coaduna com a gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um 

prêmio ao litigante que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de 

forma gratuita, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça 

anteriormente concedida, razão pela qual, condeno a parte recorrente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos 

moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, 

acrescidos ainda de litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

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

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

do Mandado de Segurança nº 1000182-10.2018.8.11.9005 impetrado em 

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

SEGURANÇA-INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA-HIPOSSUFICIÊNCIA 

NÃO COMPROVADA-CONDENAÇÃO LITIGÂNCIA DE 

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

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

em concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita conforme 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Floresta/MT, 18 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002938-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON PELISSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE LAUTON (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: 

1002938-54.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: EDERSON PELISSON 

EXECUTADO: JOICE LAUTON Vistos. Considerando a disposição do artigo 

835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem 

preferencial de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do 

crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, com 

fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica 

de valor integral. Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 

05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de dezembro 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001958-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (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: 

1001958-10.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ADEMIR DA SILVA 

EXECUTADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 

512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. Assim, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 18 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002282-97.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (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: 

1002282-97.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA DE JESUS LOPES DA 

SILVA EXECUTADO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 

512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. Assim, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 18 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002985-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BRAZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(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: 

1002985-28.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: MARIO BRAZ Vistos. Considerando a disposição do artigo 

835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem 

preferencial de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do 

crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, com 

fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica 

de valor integral. Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 

05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de dezembro 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001404-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MADEIRA DE OLIVEIRA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (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: 

1001404-75.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BRADESCO SA CREDITO 

IMOBILIARIO EXECUTADO: JOSE MADEIRA DE OLIVEIRA FILHO Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no 

artigo 512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a tentativa. Assim, DEFIRO o pedido formulado pela credora e 

determino a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens 

suficientes para garantir a execução, devendo a parte executada ser 

intimada da penhora no mesmo ato, constando que terá o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecer impugnação (Enunciado nº 142 do FONAJE). 

Registro que, nos termos do Enunciado nº 14 do FONAJE, no que tange 

aos os bens móveis que guarnecem a residência da parte executada, 

poderão ser objeto de penhora exclusivamente aqueles que não são 

essenciais a habitabilidade. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de dezembro 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002888-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MADALENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA TERESINHA WAGNER (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: 

1002888-28.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSIANE MADALENA 

EXECUTADO: SILVANA TERESINHA WAGNER Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT, o que foi feito em gabinete sobre o valor exequendo. 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica 

de valor integral. Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 

05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de dezembro 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004516-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDO CARVALHO SALLES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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: 

1004516-18.2018.8.11.0007 INTERESSADO: ARIOSVALDO CARVALHO 

SALLES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória, visando a retirada 

do nome da parte requerente do cadastro de títulos protestados. 

Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico com os 

argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos 

exigidos para o deferimento do pedido de tutela de urgência, quais sejam: 

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

processo. Com efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos 

documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros de títulos protestados que restringem crédito, trazendo 
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efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C 

ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO - 

DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - 

SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO - INCUMBÊNCIA DO CREDOR 

QUE EXPRESSAMENTE ASSUMIU O ÔNUS - DOCUMENTOS QUE 

COMPROVAM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PROTESTADA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR - 

MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO - VALOR DESPROPORCIONAL - 

REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 

Rejeita-se o argumento de que a obrigação pela baixa do registro no 

Cartório de Protestos era do devedor (artigo 26 da Lei 9.492/97), no caso 

em que, expressamente, o credor assumiu tal ônus. O deferimento da 

inversão do ônus da prova em favor do autor encontra ressonância nas 

normas processuais vigentes e com as finalidades das normas 

consumeristas, notadamente ante a presença da hipossuficiência do 

consumidor. O objetivo da multa não é indenizar, mas estimular o 

cumprimento da obrigação específica, em razão da sua natureza inibitória 

e coercitiva, caso em que verificada a falta de razoabilidade, o valor da 

multa cominatória merece ser reduzido, observadas as circunstâncias do 

fato, a relevância do direito e a capacidade econômica das partes.” (TJMT. 

AI 64827/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/08/2012, Publicado no DJE 22/08/2012). Assim, por 

estarem presentes os requisitos legais no caso em questão, o deferimento 

da tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar a suspensão/sustação do protesto do título que representa a 

relação jurídica discutida na presente demanda. OFICIE-SE ao Cartório 

Extrajudicial competente. No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, 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 designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004451-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALVES DE MOURA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 

1004451-23.2018.8.11.0007 INTERESSADO: ROBSON ALVES DE MOURA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

entendo ausentes os requisitos que ensejam a concessão da medida 

liminar pleiteada, quais sejam: a fumaça do bom direito e o perigo da 

demora, razão porque deve ser indeferida a liminar pretendida pela parte 

reclamante. Com efeito, a autora pretende o imediato restabelecimento da 

linha telefônica móvel nº (66) 99643-8112, no entanto, não vislumbro a 

prova inequívoca das alegações da parte autora quanto aos motivos do 

cancelamento da referida linha telefônica, de sorte que não há clareza na 

prova preexistente capaz de caracterizar o convencimento deste Juízo. 

Além disso, o perigo da demora não resta plenamente demonstrado, pois 

apesar do cancelamento da linha telefônica, verifica-se através do cartão 

comercial apresentado no ID nº 17049727, que o autor possui outras 03 

(três) linhas telefônicas, sendo uma delas da operadora reclamada. 

Ademais, o próprio autor menciona na inicial que o referido número foi 

repassado para terceira pessoa alheia a relação processual, sendo que o 

deferimento do pleito antecipatório, além de sacrificar o contraditório e a 

ampla defesa, certamente, feriria o requisito da reversibilidade constante 

no parágrafo 3° do artigo 300 do NCPC, tornando-se medida inócua e 

desproporcional nesta fase de cognição sumária. Assim, neste momento 

inaugural estando ausente a prova inequívoca dos fatos alegados pela 

autora, não restam preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, merecendo ser indeferido o pleito de 

antecipação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada. Cite-se a reclamada para os atos desta ação e, após, 

intime-a para comparecer à audiência de Conciliação, quando poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por si ou por meio de advogado, sob pena 

de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Intime-se o reclamante da presente decisão e da sessão de conciliação 

designada automaticamente. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de dezembro 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DHEIMISSON SOUSA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO(A))

EDMARA DANTAS RODRIGUES OAB - MT8054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BGH DO BRASIL COMUNICACOES E SERVICOS LIMITADA (REQUERIDO)

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA ALVES SACONI OAB - SP0260912A (ADVOGADO(A))

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(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: 

1000174-95.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DHEIMISSON SOUSA 

COIMBRA REQUERIDO: BGH DO BRASIL COMUNICACOES E SERVICOS 

LIMITADA, MOVEIS ROMERA LTDA, SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO 

BRASIL LTDA. Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO 

o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro no 

caso em apreço a possibilidade de dano irreparável à parte que justificaria 

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

parte recorrida já apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o 

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

18 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010388-02.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LUCI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(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: 

8010388-02.2012.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREIA LUCI DOS SANTOS 

REQUERIDO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA 

- ME Vistos. Perscrutando os autos, constato que o exequente requereu a 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com 

fundamento no artigo 28 do CDC, especialmente em relação à falência e 

inatividade da pessoa jurídica. Nos termos do artigo 135 do novo CPC, 

aplicável ao Juizado Especial Cível por força do artigo 1.062 do referido 

código, o sócio da pessoa jurídica deve ser citado para manifestar-se e 

requerer as provas cabíveis, motivo pelo qual determino a intimação do 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar nos autos a 

qualificação completa dos sócios, notadamente, seus endereços. 

Apresentada a qualificação pelo exequente, CITEM-SE os sócios da 
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empresa executada, para manifestarem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Após, conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 18 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004542-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004542-16.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MOISES BATISTA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Trata-se de pedido de 

tutela provisória objetivando a retirada do nome da parte requerente dos 

cadastros restritivos ao crédito. Pois bem. O artigo 294 do NCPC prevê 

que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, 

sendo que na primeira hipótese será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do NCPC. No 

caso em tela, restam evidenciados os elementos da tutela de urgência 

legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a probabilidade 

de seu direito, mediante documentos que acompanham a petição inicial; 

bem como demonstrou o risco ao resultado útil do processo, pois todos 

sabem que são funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos 

nos órgãos que restringem crédito, trazendo efeitos negativos de maior 

relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher 

da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até 

decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. 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 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação já designada. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010358-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (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: 

8010358-25.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JESSICA DAIANA DA SILVA 

EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos. 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte exequente de pesquisa ao 

Sistema INFOJUD, uma vez que, por ser uma medida que visa o 

fornecimento de dados e declarações sigilosas do contribuinte, deve ser 

adotada como medida excepcional, a ser cuidadosamente analisada caso 

a caso. De fato, deve-se averiguar a preexistência de provas a indicar a 

premente necessidade de tomada dessa diligência por parte do Juízo, o 

interesse público que envolve a questão e, em especial, a demonstração 

de que a parte interessada em conhecer dessas informações tomou todas 

as providências possíveis, que estiveram ao seu alcance, no sentido de 

conseguir informações acerca da existência de bens em nome do 

executado, o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, a diligência 

pretendida pelo credor não coaduna com os critérios norteadores dos 

Juizados Especiais, sobretudo com os princípios da celeridade e da 

simplicidade. Assim, INTIME-SE a parte exequente para manifestar nos 

autos, em cinco dias, indicando bens do executado passíveis de penhora, 

sob pena de extinção da ação. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 

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

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSICLEI SILVA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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: 

1000877-89.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOSICLEI SILVA MOTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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, I do Código de 

Processo Civil. I – Preliminar - Incompetência em razão da matéria Rejeito a 

preliminar arguida, na medida em que a perícia é desnecessária no caso 

em tela e de cunho protelatório. De qualquer forma, compulsando 

atentamente o processo, percebe-se que a causa não é complexa, 

envolve exclusivamente a análise de direito e independe de perícia já que 

se discute a responsabilidade no dever de ressarcir ao autor prejuízo 

causado pela ré. II - Mérito Evidenciada a relação de consumo entre as 

partes, e ante a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e 

sua hipossuficiência, perfeitamente cabível a inversão do ônus da prova, 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. No caso em exame o autor pleiteia indenização por danos 

morais e materiais em decorrência da queima de um refrigerador em 

virtude da oscilação na força de energia. Analisando detidamente o caso 

em comento verifica-se que a responsabilidade incidente ao caso em tela 

é objetiva, não dependendo de prova de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, 

da Constituição Federal, bastando apenas a demonstração do prejuízo, a 

autoria da conduta ilícita praticada e o nexo causal para a configuração do 

dever de indenizar. As empresas públicas e os concessionários, 

permissionários e aqueles autorizados de serviços públicos também estão 

sujeitos ao mesmo regime da Administração Pública quanto à 

responsabilidade civil, de modo que a requerida, na qualidade de empresa 

concessionária de serviços públicos de energia elétrica, responde pelo 

risco da atividade que presta à coletividade. A título de elucidação, 

apresento ensinamentos do ilustre doutrinador Cavalieri Filho, sobre a 

responsabilidade dos prestadores de serviço público: Em outras palavras, 

a finalidade da norma constitucional foi estender aos prestadores de 

serviços públicos a mesma responsabilidade que tem a Administração 

Pública quando os presta diretamente. Quem tem os bônus deve suportar 

o ônus. Aquele que participa da administração pública, que presta 

serviços públicos, usufruindo os benefícios dessa atividade, deve 

suportar seus riscos, deve responder em igualdade de condição com o 

Estado, em nome de quem atua. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de 

Responsabilidade Civil. 7ª edição. São Paulo: Atlas, 2007. p. 236). 

Destarte, o texto constitucional consagrou a teoria do risco administrativo, 

e não a teoria do risco integral. Sobre a teoria do risco administrativo 

leciona Silvio de Salvo Venosa que: Segundo a teoria, repara-se o dano 

simplesmente porque existe um ato ou um fato que o produz. O ato pode 

ser lícito ou ilícito, não sendo necessária a noção de culpa. Seu 

fundamento é a equidade. Todos os cidadãos são iguais perante as 
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cargas públicas. Para a perfeita aplicação da teoria erigida em preceito no 

nosso direito, há que se fixar parâmetros: o dano deve ter o caráter de 

permanência, ainda que não tenha o de perpetuidade, deve ser direto 

(relação de causalidade entre o causador do dano e o Estado), atual e não 

tão-só eventual e, principalmente, excepcional e não ordinário, isto é, deve 

exceder os inconvenientes comuns da vida na coletividade, em suma, 

deve ter o caráter de anormalidade. (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: 

parte geral. 8ª edição. São Paulo: Atlas, 2008. p. 250). No caso em 

comento evola-se dos autos que o autor logrou êxito em comprovar suas 

alegações, em atenção ao que estabelece o artigo 373, I, do CPC, 

mormente o disposto na nota de reparo do produto em discussão de ID nº. 

12472841 e nota fiscal de ID nº. 12473072. Por outro lado, a ré não se 

desincumbiu do seu ônus, descumprindo o disposto no artigo 373, II do 

CPC, limitando-se a afirmar a impertinência da pretensão inaugural ante a 

inocorrência de oscilação na força de energia. Em tais casos, aplicável ao 

caso em tela o disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, in 

verbis: Art. 22. 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. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código. Nessa 

senda, o dano material pretendido pelo requerente se revela pertinente, em 

especial por ter comprovado que o problema foi decorrente de oscilação 

de energia elétrica, além de comprovar a propriedade do refrigerador em 

questão, consoante nota de reparo (ID nº. 12472841) e nota fiscal de ID 

nº. 12473072, demonstrando que o autor é proprietário do produto 

danificado pela oscilação de energia elétrica e que, em decorrência de tal 

fato, desembolsou a quantia de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), 

razão pela qual entendo que este é o valor devido. Destarte, nessa linha 

de intelecção são os entendimentos jurisprudenciais que seguem: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES 

NA REDE. QUEIMA DE APARELHOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. 

DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. Narra a parte autora que no 

dia 06/01/2017 ocorreram diversas quedas e oscilações de energia 

elétrica, ocasionando a queima de aparelhos: um lavadora KIN e um 

televisor LG, os quais não funcionaram mais depois das oscilações. O 

pedido do autor restou indeferido pela ré. Assim, postula indenização por 

dano material, em virtude da queima dos aparelhos, sendo o televisor, no 

valor de R$ 820,00 e a lavadora, no valor de R$ 460,00. O autor trouxe 

aos autos laudo técnico da lavadora (fl. 15) e orçamento (fl. 19), bem 

como orçamento do televisor (fl. 21). Assim, o autor atendeu ao ônus 

probatório que lhe é imposto pelo art. 373, I, NCPC. Sendo a empresa 

demandada concessionária de serviço público, responde objetivamente 

pelos danos que na consecução de seu mister, por ação ou omissão, 

houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e 

do nexo causal entre este e a conduta do agente independente da 

existência ou não de culpa, por força da responsabilidade objetiva que lhe 

é imposta. No caso, comprovada a relação de causa e efeito queima de 

aparelho eletrodoméstico do autor (fls. 15/21), restando a sentença 

parcialmente procedente, para condenar a ré apenas no ressarcimento da 

lavadora (R$ 460,00), eis que somente no tocante a ela comprovada a 

causa do dano, pelo laudo técnico acostado. Pretende a ré, ao manifestar 

que não registrou oscilação na rede, no período retratado pelo autor, o 

afastamento da condenação, o que se mostra inviável. Afinal, tratando-se 

de relação de consumo, incumbe à ré fornecer serviço adequado, 

eficiente, seguro e contínuo por ser essencial consoante expressamente 

referido no art. 22 do CDC. Sentença que merece ser mantida, por seus 

próprios fundamentos, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007475841, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em 28/03/2018). RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS. QUEIMA DE APARELHO DE TV. LAUDO TÉCNICO 

COMPROVANDO POSSIVEL CAUSA DO DEFEITO, EM VIRTUDE DE 

OSCILAÇÕES E POSTERIOR FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RESPONSABILIDADE DA RÉ EM REPARAR MATERIALMENTE O AUTOR. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de incompetência do JEC afastada, 

considerando ser desnecessária a elaboração de perícia técnica, já que o 

laudo trazido pela parte autora, e não rebatido por profissional de 

confiança da ré, é suficiente para demonstrar ter ocorrido a queima do 

aparelho, nos moldes descritos na inicial. 2. A demanda versa sobre 

pedido de indenização, decorrente da queima de um aparelho de televisão, 

devido à queda/oscilação do fornecimento de energia elétrica. 3. A parte 

autora trouxe aos autos laudo que comprova a oscilação no sistema 

elétrico e a descarga elétrica, como possíveis causas do defeito no 

aparelho de TV (fl. 09). Assim, atendeu ao ônus probatório que lhe é 

imposto pelo art. 373, I, do CPC. 4. De outra banda, competia à requerida 

provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

consoante artigo 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, 

pois não comprovou o fornecimento regular de energia elétrica. 5. Danos 

materiais devidos pela ré, por força da responsabilidade objetiva que lhe é 

imposta. 6. Sentença mantida, a teor do disposto no art. 46 da Lei 

9.099/95. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71006731053, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

11/10/2017). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE 

LUZ. OSCILAÇÕES. QUEIMA DE REFRIGERADOR, APARELHO DE TV E 

NOTEBOOK. APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS 

PROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007218837, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 23/11/2017). No que atine ao 

dano moral, não se vislumbra sua incidência. Em que pese os dissabores 

em razão da privação do bem em questão, não restou demonstrada a 

excepcionalidade da ocorrência de abalo moral concreto a ensejar a 

condenação da ré ao pagamento de indenização a tal título. Nessa toada, 

é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – QUEDA DE ENERGIA – TELEVISOR DANIFICADO – DANO 

MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo a má prestação do serviço, a 

concessionária de serviço público fornecedora de energia tem a 

responsabilidade objetiva de reparar o dano material causado a outrem por 

conta da interrupção. 2. Não havendo abalos e constrangimentos hábeis a 

extrapolar os meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, não 

há que se falar em reparação por danos morais, considerando que, 

eventuais danos em equipamentos ocasionados por queda de energia, 

são passíveis apenas de indenização por danos patrimoniais. (Ap 

97077/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016). (Ap 

169072/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017). 

Assim, improcedente o dano moral. 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, para CONDENAR a ré ao 

pagamento da quantia de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), a título de 

indenização por dano material, acrescidos de juros mensais de 1% e 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da sentença. De outro 

norte, julgo improcedente a pretensão indenizatória por danos morais. 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. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega 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, 

17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002615-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GOIS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA SILVA VELOSO (REQUERIDO)

SOLANGE DA SILVA VELOSO (REQUERIDO)
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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: 

1002615-15.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ GOIS MACIEL 

REQUERIDO: FERNANDO DA SILVA VELOSO, SOLANGE DA SILVA 

VELOSO Vistos. Relatório dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Trata-se de ação de cobrança proposta por LUIZ GOIS 

MACIEL em face FERNANDO DA SILVA VELOSO e SOLANGE DA SILVA 

VELOSO, visando o recebimento do importe de R$ 4.249,33 (quatro mil 

duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) 

correspondente a contrato verbal de prestação de serviço de assessoria 

extrajudicial para recebimento de Seguro DPVAT. Citados e intimados os 

demandados, apesar de comparecerem a Sessão de Conciliação (ID nº. 

15288781 e 15398887), não apresentaram contestação, consoante 

certidão de ID nº. 13735557. Desse modo, forçoso faz-se reconhecer a 

revelia de ambos os requeridos, nos termos do artigo 344 do CPC, que 

dispõem: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

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. Diante da 

inércia da parte requerida, esta abdicou de quaisquer defesas quando da 

ausência de contestação ao pleito, ocasião em que restou estabelecida a 

sua revelia. Os documentos que instruíram a exordial, mormente aqueles 

de ID nº. 14335057 e 14335099, consistentes em procurações outorgadas 

pelos requeridos em favor do requerente visando o recebimento do 

seguro DPVAT, demonstram a relação havida entre as partes. Ademais, o 

documento de ID nº. 14335225 demonstra que cada qual dos requeridos 

recebeu o importe de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) 

correspondente a indenização em testilha. Cinge-se dos autos que o autor 

prestou um serviço aos requeridos e certamente o fez de forma onerosa. 

Inobstante a inexistência de contrato escrito quanto ao percentual 

cobrado, o requerente afirma que a contratação fora verbal, sendo fato 

que ao se quedarem silentes os requeridos abdicaram do direito de 

defesa, permitido concluir que a alegação fática é verdadeira. A propósito, 

colaciono o entendimento jurisprudencial: EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – 

LIMITES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DA CASA PRÓPRIA – 

DANOS MATERIAIS – ALUGUÉIS DESEMBOLSADOS NO PERÍODO DE 

ATRASO – PROVA DOCUMENTAL – RECIBOS – REVELIA DA 

EMPRESA/RÉ – DIREITO DISPONÍVEL – ARTIGO 344 DO CPC - 

CONSTITUIÇAO DO DIREITO DO AUTOR – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido 

parcialmente.1. Em se tratando de direito disponível, os fatos alegados 

pelo autor, se não contestados, somados a indícios de provas, quando o 

bastante para procedência do pedido. Neste contexto, se a parte 

apresenta cópia de recibos de alugueres que pagou ausência 

contestação por parte da ré, quando o bastante para procedência do 

pedido de danos materiais emergentes. A falta de contrato escrito é 

irrelevante já que este pode ser verbal. (...). (Ap 103924/2017, , SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

29/11/2017) Portanto, verifica-se que a parte credora desincumbiu do 

ônus que lhe incube de demonstrar fato constitutivo do seu direito, na 

toada do que estabelece o artigo 373, I, do CPC, demonstrando a relação 

havida com os requeridos bem como o débito existente. Entrementes, 

vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio do pacta sunt 

servanda, do latim “os pactos devem ser cumpridos” e constitui um 

princípio da força obrigatória de um contrato. As partes gozam do direito 

da liberdade de contratar, e o contrato firmado torna-se a lei entre elas, 

sendo que seu descumprimento acarreta o dever de indenizar por parte 

do inadimplente. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido 

formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

condenando ambos os requeridos, de forma solidária, ao pagamento em 

favor do autor o importe de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) 

devidamente atualizado e acrescido de juros legais, de 1% ao mês, estes 

devidos a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde o 

inadimplemento até a data do efetivo pagamento. Inexistindo condenação 

em custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. 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, 

17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003359-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA ADRIANA FERREIRA DA SILVA (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: 

1003359-10.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME REQUERIDO: RENATA ADRIANA FERREIRA DA SILVA 

Vistos. Relatório dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança proposta por GOLD CENTER 

COMERCIO DE ROUPAS LTDA, visando o pagamento do débito no valor de 

R$ 12.063,03 (doze mil e sessenta e três reais e três centavos), 

correspondente a aquisição de mercadorias junto a autora, consoante 

duplicatas que instruem a exordial . Citada e intimada a requerida para 

apresentar contestação e comparecer a Sessão de Conciliação (ID nº. 

15785999), esta quedou-se inerte (ID nº. 16245172). Desse modo, 

forçoso faz-se reconhecer a revelia da demandada, nos termos do artigo 

20 da Lei nº. 9.099/95 e 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. Art. 344. 

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 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. Diante da 

inércia da parte requerida, esta abdicou de quaisquer defesas quando da 

ausência de contestação ao pleito, ocasião em que restou estabelecida a 

sua revelia. Os documentos encartados ao ID nº. 15352590 demonstra a 

relação havida entre as partes e conta com a assinatura da requerida. 

Portanto, verifica-se que a parte credora desincumbiu do ônus que lhe 

incube de demonstrar fato constitutivo do seu direito, na toada do que 

estabelece o artigo 373, I, do CPC, demonstrando a relação havida com a 

requerida bem como o débito existente. Entrementes, vigora no 

ordenamento jurídico brasileiro o princípio do pacta sunt servanda, do latim 

“os pactos devem ser cumpridos” e constitui um princípio da força 

obrigatória de um contrato. As partes gozam do direito da liberdade de 

contratar, e o contrato firmado torna-se a lei entre elas, sendo que seu 

descumprimento acarreta o dever de indenizar por parte do inadimplente. 

Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial que colaciono: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. 

DUPLICATA MERCANTIL. DÉBITOS PENDENTES. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DA RÉ. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. Cuida-se de açãode cobrança 

fundada em título extrajudicial relativo à venda de mercadorias pela autora 

à ré que restou inadimplida. A parte autora logrou êxito em demonstrar o 

fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, carreando aos 

autos os títulos representativos da relação comercial. Afere-se que das 

seis (6) duplicatas assinadas pela demandada apenas uma (1) teve 

quitação integral, havendo pendência das parcelas relativas aos valores 

descritos nas outras cinco (5) duplicatas. Cabia a ré, ao seu turno, 

comprovar o pagamento ou o desfazimento do negócio, ônus do qual não 

se desincumbiu. Sentença que julgou procedente a ação, que deve ser 

mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007569817, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de 
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Souza Costa Pacheco, Julgado em 14/11/2018). Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, condenando a parte ré a pagar ao 

requerente a quantia de R$ 12.063,03 (doze mil e sessenta e três reais e 

três centavos) correspondente a somatória dos valores constantes dos 

títulos apresentados, devidamente atualizado e acrescido de juros legais, 

de 1% ao mês, estes devidos a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC, desde o inadimplemento de cada prestação até a data do 

efetivo pagamento. Inexistindo condenação em custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95), aguarde-se o 

trânsito em julgado da presente sentença. 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, 17 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003217-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 

1003217-06.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANA PAULA BARELLA 

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

Dispensado o relatório, em consonância com o disposto no artigo 38, da 

Lei n.º 9.099/95 . Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, CPC. I – Mérito No mérito, afirma a autora ANA PAULA 

BARELLA que teve o nome indevidamente inserido pela ré BANCO 

LOSANGO S.A em cadastro de inadimplente, o que ensejou a baixa em 

seu score de crédito, porquanto afirma que jamais manteve qualquer 

relação jurídica com a requerida. Por seu turno, a ré defende a legalidade 

da negativação, afirmando que em 20/03/2018 a autora contratou um 

financiamento no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com pagamento 

de doze parcelas de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), porém não 

adimpliu nenhuma das prestações, tendo encartado contrato a fim de 

comprovar o alegado. Primeiramente consigno que a relação jurídica em 

liça está submetida às regras do Estatuto Consumerista, pois, embora haja 

alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes, a parte autora 

se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, sendo vítima do 

fato do serviço, nos termos do artigo 17 do CDC. Sobre o assunto, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. (...). (Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 

26/01/2016). Desse modo, tendo em vista a adequação das partes ao 

conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a inversão do 

ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC, inclusive já 

declarado em decisão de ID nº. 15456781. Analisando detidamente as 

provas produzidas, mormente o contrato encartado pela ré ao ID nº. 

16575614 resta evidenciada a fraude havida, haja vista a gritante 

divergência entre as assinaturas lançadas com aquelas de fato aportadas 

pela autora no documento de ID nº. 15188671. Vale anotar que a conduta 

desidiosa da empresa de não confirmar a identidade do contratante 

reclama sua responsabilização por eventuais prejuízos suportados pelo 

consumidor. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: 

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. 

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Havendo inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplente em 

razão de dívida não contraída por ele, evidencia-se a ocorrência de 

possível fraude na contratação. O nexo de causalidade do ilícito 

perpetrado pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de 

serviço, caracterizada na fragilidade do sistema de atendimento 

disponibilizado aos clientes, que permite a contratação de serviços por um 

terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Portanto, o 

nome da parte autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de 

crédito em razão de dívida não contraída por ela, uma vez que não 

contratou (ou se utilizou) dos serviços prestados pela ré. Vale anotar que 

ao permitir que as contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo 

consumidor, a empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo 

que a conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de 

outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 

de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, sabe-se que a Súmula 385 do STJ estabelece: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Porém, no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade do referido verbete, porquanto da análise do documento de 

ID nº. 15188682 verifica-se a inexistência de outra inscrição em nome da 

autora. Sobre o assunto, trago os seguintes ensinamentos 

jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA 

SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR 

DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 

70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso 

concreto, uma vez que não comprovada a existência de registro anterior 

em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 

85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba 

honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. 

APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Ademais, no que 

atine a baixa no score, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a 

legalidade do chamado “score de crédito” - sistema de pontuação usado 

por empresas de proteção de crédito obre o perfil dos consumidores, 
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sendo desnecessário o prévio consentimento ou autorização destes para 

a divulgação. Vejamos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). TEMA 710/STJ. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. ARQUIVOS DE CRÉDITO. SISTEMA "CREDIT SCORING". 

COMPATIBILIDADE COM O DIREITO BRASILEIRO. LIMITES. DANO MORAL. I 

- TESES: 1) O sistema "credit scoring" é um método desenvolvido para 

avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos 

estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma 

pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito). 2) Essa 

prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo art. 7º, 

I, da Lei nº. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo). 3) Na avaliação do 

risco de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo 

sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e 

da máxima transparência nas relações negociais, conforme previsão do 

CDC e da Lei n.12.414/2011. 4) Apesar de desnecessário o consentimento 

do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, 

caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de 

crédito), bem como as informações pessoais valoradas. 5) O desrespeito 

aos limites legais na utilização do sistema "credit scoring", configurando 

abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode ensejar a 

responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do 

responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei 

n. 12.414/2011) pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de 

utilização de informações excessivas ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da 

Lei n. 12.414/2011), bem como nos casos de comprovada recusa indevida 

de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados. Tem-se que “o 

Credit Scoring não é um cadastro ou banco de dados. É uma fórmula 

matemática ou ferramenta estatística que permite analisar o 

comportamento do consumidor no mercado, atribuindo a ele uma 

pontuação indicativa do risco para a concessão do crédito. Constar o 

nome em tal sistema não implica na classificação de inadimplente, nem em 

negativa de crédito, até porque é faculdade do comerciante concedê-lo ou 

não, independentemente de qualquer pontuação.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0707.15.003250-6/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2017, publicação da súmula em 

13/07/2017). Assim, como alhures mencionado, verifica-se que o cálculo a 

ser realizado leva em consideração o “comportamento do consumidor no 

mercado”, de modo que a inscrição em cadastro de inadimplentes enseja 

prejuízos ao referido cálculo. No caso vertente a autora teve o nome 

indevidamente lançado em cadastro de inadimplentes, o que acarretou 

pontuação 0, numa escala de 0 a 1000, no SPC score, consoante 

documento de ID nº. 15188683 - Pág. 3. Portanto, inegáveis os prejuízos 

nefastos suportados pela autora em decorrência da negligência da 

demandada, sendo certo que a anotação realizada pela requerida 

manchou o nome da requerente, com consequências que fogem do mero 

dissabor da vida cotidiana. Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, 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. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes 

e consequentemente a inexigibilidade do débito de R$ 280,88 (duzentos e 

oitenta reais e oitenta e oito centavos), objeto da inscrição em cadastro de 

inadimplentes (ID nº. 15188682); b) CONDENAR a ré a pagar à parte 

autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito 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 do evento danoso 

(20/04/2018), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, se nada for requerido em 15 dias, 

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, 17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002943-42.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: OI S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

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

Mérito No mérito, afirma o autor CARLOS HENRIQUE FERREIRA 

RODRIGUES que em meados de abril ou maio de 2016 aderiu a um plano de 

telefonia fornecido pela ré OI S.A pelo, contudo, em dezembro do mesmo 

ano solicitou o cancelamento via call center, entretanto, teve o nome 

inserido pela ré em cadastro de inadimplente, em razão de débito no 

importe de R$ 421,18 (quatrocentos e vinte e um reais e dezoito centavos) 

vencido em tese aos 27/03/2017. Por seu turno, a ré aduz que a inscrição 

é legítima e consiste em exercício regular do direito, contudo sequer 

menciona a que período corresponde, afirmando ainda que a linha fora 

cancelada em 26/10/2017 em razão da inadimplência, instruindo sua peça 

defensiva com telas sistêmicas com o escopo de corroborar suas 

alegações, formulando ao fim pedido contraposto para condenação do 

autor ao pagamento do débito. Analisando as provas produzidas pela 

requerida, impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do 

TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – 

COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas relações de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços 

fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Inexistindo prova de que os serviços cobrados 

foram efetivamente utilizados pelo consumidor, inexiste contrato e, 

consequentemente, a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, da existência de débito que legitimasse a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se 

desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de telas sistêmicas 

não possui força probatória, porquanto elaborado unilateralmente. (...)”. 

(...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 15/10/2014, Data 

da publicação no DJE 15/10/2014.). 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, 

inclusive, já declarado em decisão de ID nº. 15401906. Dessa forma, o 

ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo 

de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não 

tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não 

apresentou nenhum documento a fim de demonstrar a existência e 

legalidade da dívida. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: 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 
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serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Entrementes, impende anotar que 

no caso vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida súmula, 

uma vez que da análise do documento de ID nº.14726217, verifica-se a 

inexistência de outras inscrições. Sobre o assunto, trago os seguintes 

ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 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. Desse modo, tendo que o valor 

pretendido pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral 

em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Não comprovada a existência e legalidade 

da dívida, improcedente o pedido contraposto formulado pela ré para 

condenação do autor ao pagamento do débito objeto da negativação. II – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para confirmar os termos e 

prazos da liminar de ID nº. 15401906 e CONDENAR a ré a pagar à parte 

autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete 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 do evento danoso 

(19/11/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 

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. 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, 

17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002443-73.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JAIRO CEZAR DA SILVA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, I, 

do CPC. I – Mérito No mérito, aduz o autor JAIRO CEZAR DA SILVA que no 

dia 09/07/2018 dirigiu-se até a agência da SICREDI NORTE a fim de 

descontar dois cheques, ocasião em que retirou a senha para atendimento 

às 12h09min, contudo, somente fora atendido às 13h29min, portanto, 

expirado o prazo de 20 minutos estabelecido pela Lei Municipal nº. 

1.430/2016, pretendendo assim a reparação pelo dano moral suportado. 

Por seu turno a ré afirma que não restou comprovada a efetiva 

permanência do autor na instituição financeira, alegando ainda que não há 

dano moral a ser indenizado. Analisando os autos, verifico que a parte 

reclamante consubstancia seu pedido em legislação municipal a fim de 

pleitear indenização por danos morais por demora ao ser atendido no 

estabelecimento bancário reclamado. Ocorre que a simples invocação 

legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera 

em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. In 

casu, apesar de ter o requerente permanecido na fila pelo lapso temporal 

que registra, ou seja, por 1h20min, extrapolando o tempo que determina a 

Lei Municipal alhures mencionada, entendo que esse fato não teve condão 

de ferir a sua suscetibilidade, de modo a causar-lhe intensa dor moral. 

Assim, apesar do infortúnio suportado pela parte autora, o fato de ter 

permanecido na fila do banco por tempo ao superior ao previsto na lei, não 

configura, por si só, a prática de ato ilícito pela instituição financeira, mas, 

mero dissabor. Neste sentido manifestou o Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO 

CONDENATÓRIA – ESPERA EM FILA BANCÁRIA DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGAÇÃO DO AUTOR. 1. A 

mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de 

espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à 

indenização. Precedentes. 2. Conforme entendimento jurisprudencial desta 

Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de 

ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, 

não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a 

honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. 

Incidência do óbice da súmula 7/STJ no ponto. 3. Agravo regimental 

desprovido ”. (AgRg no AREsp 357.188/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Marco 

Buzzi, j. 03.05.2018). Ademais, a espera na fila do banco somente enseja 

reparação por dano moral em casos excepcionais, incumbindo à parte a 

demonstração do dano causado que ultrapasse a esfera do aceitável, 

atingindo seus direitos da personalidade, causando-lhe transtornos 

exacerbados, ônus do qual não se libertou o autor, nos termos do art. 373, 

I, do CPC. 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, 
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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). Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do TJMT: 

AÇÃO INDENIZATÓRIA - ESPERA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA – 

AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – ART. 373, I, CPC – ÔNUS DO AUTOR – 

RECURSO DESPROVIDO. O fato de ter permanecido na fila do banco por 

tempo ao superior ao previsto na lei municipal, não configura por si só, a 

prática de ato ilícito pela instituição financeira, não ensejando a 

configuração do dano moral. A norma civil ao estipular a responsabilidade 

indenizatória vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, de modo que a 

falta deste, inexiste o dever de indenizar. (APELAÇÃO CÍVEL , TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 

28/11/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS - ESPERA EM FILA DE BANCO PARA ATENDIMENTO 

SUPERIOR AO PRAZO DETERMINADO EM LEI MUNICIPAL - MERO 

DISSABOR - RECURSO DESPROVIDO.O fato de o prazo para atendimento 

nos estabelecimentos bancários ter sido superior ao tempo fixado em Lei 

Municipal, por si só, não gera o direito à indenização por dano moral.(Ap 

17721/2018, , QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018). Improcedente, portanto, a 

indenização por dano moral. II - Dispositivo Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o feito, com fulcro no art. 487, I do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos 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 sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002561-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO & ZANCO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO APARECIDO VELOSO DOS REIS (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: 

1002561-49.2018.8.11.0007 REQUERENTE: PAULINO & ZANCO LTDA - 

EPP REQUERIDO: ERALDO APARECIDO VELOSO DOS REIS Vistos. 

Relatório dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por PAULINO & ZANCO LTDA EPP 

em desfavor de ERALDO APARECIDO VELOSO DOS RESI visando o 

pagamento do débito no valor atualizado de R$ 9.532,19 (nove mil 

quinhentos e trinta e dois reais e dezenove centavos). Aduz a requerente 

que realizou negócio jurídico com o autor no importe de R$ 9.000,00 (nove 

mil reais), parcelado em seis vezes de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) 

mediante emissão de boletos entregues ao demandando, todos com 

vencimento para o dia 23 dos meses de julho a dezembro de 2016, 

entretanto, este efetuou o pagamento apenas da primeira parcela. Apesar 

de ter comparecido a sessão de conciliação (ID nº. 15048229) o requerido 

não apresentou contestação, consoante certidão de ID nº. 16236906. 

Desse modo, forçoso faz-se reconhecer a revelia da parte ré, nos termos 

do artigo 344 do CPC, que dispõem: Art. 344. Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor. 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. Diante da inércia da parte requerida, esta 

abdicou de quaisquer defesas quando da ausência de contestação ao 

pleito, ocasião em que restou estabelecida a sua revelia. Os documentos 

encartados ao ID nº. 14221762 e 14221782 demonstra a relação havida 

entre as partes e conta com a assinatura do requerido. Portanto, 

verifica-se que a parte credora desincumbiu do ônus que lhe incube de 

demonstrar fato constitutivo do seu direito, na toada do que estabelece o 

artigo 373, I, do CPC, demonstrando a relação havida com a requerida bem 

como o débito existente. Entrementes, vigora no ordenamento jurídico 

brasileiro o princípio do pacta sunt servanda, do latim “os pactos devem 

ser cumpridos” e constitui um princípio da força obrigatória de um contrato. 

As partes gozam do direito da liberdade de contratar, e o contrato firmado 

torna-se a lei entre elas, sendo que seu descumprimento acarreta o dever 

de indenizar por parte do inadimplente. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, condenando a parte ré a pagar a 

requerente a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) 

correspondente a somatória das dezessete parcelas não adimplidas, 

constantes dos boletos apresentados, devidamente atualizado e 

acrescido de juros legais, de 1% ao mês, estes devidos a partir da citação 

e correção monetária pelo INPC, desde o inadimplemento de cada 

prestação até a data do efetivo pagamento. Inexistindo condenação em 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. 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, 

18 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002213-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA KUNZ GRANADO (REQUERENTE)

GERSON LUIZ KUNZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1002213-31.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VERA LUCIA KUNZ 

GRANADO, GERSON LUIZ KUNZ REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do CPC. I – Mérito No mérito, alegam os autores que 

adquiriram da empresa requerida passagens aéreas para o trecho 

Campinas/SP a Cascavel/PR, sem conexão, com embarque para o dia 

21/01/2018, 08h30min e chegada ao destino final às 10h35min do mesmo 

dia. Afirmam que ao chegarem em Cascavel/PR, após 30 (trinta) minutos 

de espera, constataram o extravio das suas bagagens despachadas, 

sendo que os pertences de ambos estavam acondicionados em volumes 

diferentes, os quais foram restituídas apenas no dia seguinte, 30 (trinta) 

horas após o desembarque. Por fim, aduziram que de Cascavel/PR 

seguiram por via terrestre para a cidade de Sulina/PR sem os seus 

pertences pessoais. Desse modo, pretendem a reparação pelo prejuízo de 

ordem dano moral pelo transtorno sofrido em decorrência do extravio. 

Acostaram à inicial o Relatório de Irregularidade das Bagagens (RIB) 

emitido pela empresa requerida, consoante se depreende do ID nº. 

13767131, demonstrando que houve o extravio de dois volumes. Por seu 

turno em momento algum a ré nega que os autores despacharam as 

bagagens em questão, ao contrário, confirma o extravio dos pertences 

dos autores, porém defende a inexistência de ilícito, afirmando que as 

mala foras restituídas dentro do prazo de sete dias e que a empresa agiu 

com a maior brevidade possível, não havendo dano moral a ser 
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indenizado. Na espécie, 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 fornecedor e consumidor, 

art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Deste modo, a responsabilidade da 

empresa aérea, prestadora do serviço de transporte, por eventual dano 

causado aos consumidores é objetiva, ou seja, independe da 

comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do 

referido Código. Inobstante a alegação da requerida de que procedeu a 

restituição das duas malas, o documento de ID nº. 14672996 comprova 

que a devolução ocorreu no dia seguinte ao desembarque, não indicando 

a hora em que fora procedida. Nessa senda, vislumbra-se que os autores 

se desincumbiram do ônus que lhes é atribuído pelo artigo 373, I, do CPC, 

enquanto a ré não atendeu a exigência do artigo 373, II, do referido 

diploma legal. Impende anotar que o contrato firmado entre as partes é de 

risco, visto que, ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a 

ré assumiu os riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, 

aplicam-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a 

qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. O 

extravio da bagagem dos autores constatado nos autos não constitui mero 

aborrecimento do cotidiano, e enseja, sim, evento apto a ferir a dignidade 

da pessoa, surgindo, então, a reparação por dano moral. A desídia da ré 

que por motivos injustificados extravia a bagagem de seus passageiros 

demonstra a falha incontestável na prestação dos serviços contratados e 

faz nascer o dever de indenizar (art. 186 do Código Civil). Nesse caso, a 

jurisprudência pátria sufraga o entendimento de que o dano moral 

decorrente do extravio temporário de bagagem se caracteriza in re ipsa, 

prescindindo de prova específica para a sua configuração. Nessa toada, 

eis o julgado que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL. CONEXÃODOMÉSTICA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE 

BAGAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 

ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 

DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

VERIFICADA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. É cediço que compete ao juiz deliberar sobre 

a necessidade de produção de determinada prova para a formação do 

seu convencimento, não caracterizando cerceamento de defesa o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I do CPC. Hipótese 

em que a prova oral pretendida não se revelava necessária ao deslinde do 

feito, sendo satisfatória a prova documental produzida. ILEGITIMIDADE 

ATIVA. Ainda que a bagagem tenha sido despachada exclusivamente em 

nome de Claudine Pugnes, não há óbice para que o autor busque a devida 

reparação pelo extravio de seus pertences que estavam no interior da 

mala extraviada. O requerente teria suportado os prejuízos advindos do 

extravio da bagagem, de modo que, no anseio de fazer valer direito 

próprio (e não alheio), possui legitimidade para compor o polo ativo da lide. 

(...) DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM MANTIDO. O extravio 

temporário de bagagem causa relevante preocupação e intranquilidade 

para as pessoas lesadas, amoldando-se ao conceito dos danos morais in 

re ipsa, o que dispensa prova específica dos prejuízos sofridos. Ademais, 

é de ser mantido o montante indenizatório estabelecido em primeiro grau, 

que leva em consideração as peculiaridades do caso concreto e se afina 

com a jurisprudência deste colegiado em hipóteses paradigmáticas, 

inclusive, com os seus consectários legais (juros de mora desde a citação 

e correção monetária a partir do arbitramento). (...). (Apelação Cível Nº 

70064674625, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Redator: , Julgado em 

25/02/2016). Assim, é induvidoso que houve falha no serviço prestado 

pela empresa aérea, ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na 

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

geram ansiedade, aflição e desconforto pelo qual os consumidores não 

passariam, caso o serviço prestado pela transportadora tivesse 

funcionado corretamente. O arbitramento do valor da indenização por 

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

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

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

como inibir conduta abusiva. Assim sendo, fixo a indenização no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada qual dos autores. II – Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, nos 

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

pagar a indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), para cada um dos autores, acrescidos de juros moratórios de 

1% ao mês, a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC), e corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362 STJ). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, se nada for 

requerido em 15 dias, 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. Camilla 

Ochiuto Lima Ortega 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, 18 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002495-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI RAMOS ORLANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 

1002495-69.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREI RAMOS ORLANDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Inicialmente, registro que no caso concreto é inviável a homologação do 

pedido de desistência da ação formulado pelo autor no ID nº. 16689051, 

em 27/11/2018, porquanto incide o disposto no Enunciado nº 90 do 

FONAJE, in verbis: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Resta evidente no 

caso dos autos que se trata de lide temerária, impondo o reconhecimento 

da litigância de má-fé da parte autora, pois alterou a verdade dos fatos, 

conforme veremos adiante. Verifica-se que o pedido de desistência fora 

efetivado após a contestação, e é fácil concluir que diante da 

apresentação de documentos pela ré, o reclamante tenta se esquivar do 

julgamento com a resolução do mérito da demanda. Ademais, em consulta 

ao sistema PJE com o CPF do autor verifica-se que em 07/12/2018 

distribuiu nova ação, idêntica a esta, em trâmite perante este juízo sob o 

nº. 1004361-15.2018.811.0007, demonstrando seu interesse no 

julgamento da causa. Destarte, em que pese o pedido da ré para 

realização de audiência de instrução é fato que o cerne da questão 

consiste em elucidar a existência e legalidade da negativação do nome do 

autor, sendo certo que o depoimento pessoal do autor (que desde já não 

reconhece a dívida), não tem o condão de produzir tal prova. Desse modo, 

não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, I, 

do CPC. I – Mérito No mérito, afirma o autor ANDREI RAMOS ORLANDO que 

em 30/12/2017 teve seu nome indevidamente lançado pelo BANCO 

BRADESCO S.A em cadastro de inadimplente, em razão de dívida no 

importe de R$ 720,58 (setecentos e vinte reais e cinquenta e oito 

centavos), porquanto alega jamais ter sido cobrado de tais valores. Por 

outro lado, a ré aduz que o requerente é correntista da instituição 

financeira, sendo que em 06/11/2017 firmou renegociação de dívida no 

importe de R$ 15.607,22 (quinze mil seiscentos e sete reais e vinte e dois 

centavos), parcelado em trinta e quatro vezes de R$ 720,58 (setecentos e 

vinte reais e cinquenta e oito centavos), contudo, não efetuou o 

pagamento de nenhuma das parcelas. Para comprovar o alegado a ré 

encartou a “proposta simplificada para emissão de cartão de crédito” 

assinada pelo autor, “cartão de assinatura” com nome e assinatura do 

autor, instruído com documento pessoal do demandante, bem como telas 
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sistêmicas. Analisando detidamente os autos verifica-se que na exordial o 

autor não nega expressamente que seja devedor do importe apontado em 

cadastro de inadimplente, limitando-se a afirmar que “não reconhece a 

dívida uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações”. Ocorre que 

dos documentos apresentados pela ré não se pode concluir, de forma 

exime de dúvida, a existência e legalidade da dívida em discussão. Vê-se 

que a requerida pretende comprovar o débito com apresentação de telas 

sistêmicas, inseridas no bojo de sua contestação (ID nº. 15102104 – pág. 

4), entretanto, trata-se de documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – 

SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas 

relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de 

prestá-los com qualidade e de forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo 

que a prestação de serviços fora destas condições caracteriza ato ilícito 

(TJMT 24836/2011,  TJRS 70055210058,  TJMT TRU 

284817020128110001/2013 e 220110025604/2013). Inexistindo prova de 

que os serviços cobrados foram efetivamente utilizados pelo consumidor, 

inexiste contrato e, consequentemente, a cobrança é indevida, 

caracterizando ato ilícito. Ademais, diante da inversão do ônus da prova 

que se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90, caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das 

alegações da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a 

demonstração, por meio de prova documental, da existência de débito que 

legitimasse a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, 

todavia, não se desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de 

telas sistêmicas não possui força probatória, porquanto elaborado 

unilateralmente. (...)”. (...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

15/10/2014, Data da publicação no DJE 15/10/2014.). 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. Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, quando 

necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os 

fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos 

do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, 

uma vez que não apresentou nenhum documento hábil a fim de 

demonstrar a existência e legalidade da dívida. Entrementes, o Código de 

Defesa do Consumidor prevê que: 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. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Entretanto, no presente caso não há que se falar em dano 

moral, pois mesmo que a negativação feita pelo réu não existisse, a parte 

autora não receberia qualquer crédito, porquanto existem outras 

negativações em seu nome, inclusive preexistentes à discutida na lide. 

Com efeito, consoante se depreende do extrato incluso, foi realizado em 
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restando comprovada a existência de outras CINCO negativações, sendo 

três anteriores e duas posteriores à inscrição discutida na lide. In casu, 

aplica-se a Súmula nº 385 do STJ, que afasta a possibilidade de 

reparação moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo 

que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Diante de tal prova, forçoso 

concluir que a manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos 

não causou nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização 

pleiteada. Corroborando o entendimento, eis a Jurisprudência que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA. (...) Ainda que configurada como indevida a inscrição do 

nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, não caracterizado o 

dano moral, no caso concreto, em razão da existência de inscrições 

prévias. Aplicabilidade da súmula 385, do STJ. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076440510, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Julgado em 19/04/2018). No caso dos autos, repito, as circunstâncias 

indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a 

manutenção do apontamento de seu nome nos cadastros dos maus 

pagadores, portanto, não há que se falar em indenização por danos 

morais. Parcialmente procedente a demanda, não verifica-se, no caso em 

comento, a litigância de má-fé pretensa pela parte ré. II – Dispositivo Ante 

o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexigibilidade do 

débito de R$ 720,58 (cento e sessenta e seis reais e vinte e quatro 

centavos), objeto da negativação de ID nº. 14163316 – Pág. 1. Em tempo, 

JULGO IMPROCEDENTE os danos morais pleiteada pelo autor e a litigância 

de má fé, formulado pela ré, com fulcro no artigo 487, I, CPC. 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. 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, 

18 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002221-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DAIANE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS FACIL GROUP COMERCIO E SERVICOS LTDA - 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: 

1002221-42.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAELA DAIANE DE LIMA 

REQUERIDO: MAIS FACIL GROUP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

Vistos etc. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Em que pese a tentativa de intimação da parte requerida no 

endereço informado pela autora, verifica-se que esta não foi localizada. 

Com efeito, a parte autora requereu a desistência do processo, em razão 

da não localização da parte requerida, conforme ID n º 16462361. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Arquive-se o processo eletrônico. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

18 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATASHA TAISA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

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

1000415-35.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NATASHA TAISA LEAL 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto pelo autor contra a decisão de ID nº. 14424530, que 

indeferiu o recebimento do recurso inominado em razão da 

intempestividade. 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 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 é 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 ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos no ID n.º 14424530 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. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega 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, 18 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010884-89.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON ANDRE PEREIRA SCHUTZE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (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: 

8010884-89.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: EVERSON ANDRE PEREIRA 

SCHUTZE EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

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

à Execução interpostos por Banco Pan S/A em desfavor de Everson 

André Pereira Schutze, o que se vê no ID nº. 13403275. A parte 

executada opôs impugnação ao cumprimento de sentença em razão do 

valor da multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) fixada no ID n. 

1825367. Em seus argumentos o impugnante requer a redução do valor 

das astreintes alegando que se tornou excessiva a ponto de penalizar em 

excesso o devedor e implicar enriquecimento indevido do credor. Por outro 

lado, o credor impugnado alega inexistir qualquer excesso e pautou pela 

manutenção do valor da multa, tendo em vista que o banco réu, apesar de 

devidamente citado e intimado, não compareceu nos autos a não ser para 

apresentação dos embargos que aqui se discute. Observa-se que em 

06/06/2016 fora concedida liminar a qual ordenou que o requerido 

promovesse a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos 

ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 

200,00 (duzentos reais). Após a intimação dessa decisão, cuja citação 

fora recebida em 29/11/2016 (ID nº. 4724567), a parte impugnante não 

opôs agravo de instrumento, a fim de combater a multa fixada, tampouco 

compareceu à sessão de conciliação ou apresentou contestação, sendo 

declarado revel na sentença proferida no ID nº. 8289521 da qual também 

não recorreu. Ocorre que em 22/08/2017 o credor apresentou documento 

demonstrando que a cobrança ainda persistia (ID nº. 9534706). Em 

verdade entendo que a discussão da matéria resta preclusa, porquanto 

não houve insurgência da parte ré contra a decisão que concedeu a 

liminar, sendo certo que somente após o trânsito em julgado da sentença a 

empresa devedora manifestou interesse em discutir matéria do processo 

de conhecimento. Aliás, essa foi a única oportunidade em que o réu 

compareceu durante todo o processo, apesar de devidamente citado e 

intimado de todos os atos anteriores. Para ser mais precisa ainda quanto 

ao fato, segundo a jurisprudência da Turma Recursal em decisão de caso 

análogo proferida pelo DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES: 

RECURSO INOMINADO - INSURGÊNCIA DA RECORRENTE QUANTO À 

APLICAÇÃO DE ASTREINTES - PUGNA PELA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO - 

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - NECESSIDADE DE ASTREINTE 

PELA DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL - VALOR DA MULTA FIXADO 

DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

INSURGÊNCIA DA RECORRIDA NAS CONTRARRAZÕES - 

IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE AVIAR RECURSO INOMINADO - 

INEXISTINDO TAL PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA 

INTEGRALMENTE. 1-É perfeitamente possível a redução das astreintes, 

até mesmo de ofício pelo magistrado, diante da inteligência do artigo 461, § 

6º do CPC, inocorrendo o trânsito em julgado da mesma, salvo se assim 

decidido pela Turma Recursal em grau de recurso que questiona 

exatamente a multa; 2-Não se aplica tal interpretação quando a multa é 

fixada pela própria Turma Recursal, em valor diário, e, em sede de 

execução de sentença o magistrado percebe a onerosidade excessiva da 

mesma; 3-O artigo 461, § 6º do CPC prevê exatamente esta possibilidade, 

para que não ocorra o enriquecimento sem causa, nem mesmo a 

onerosidade excessiva da multa quando esta suplantar em muito o valor 

da própria obrigação e sua utilidade; 4-Mantida a multa pela não obediência 

à determinação judicial, bem como o valor fixado pelo magistrado de piso, 

em sentença, levando-se em conta o tempo e sua natureza, sendo justo, 

razoável e proporcional o valor de R$ 27.120,00 (vinte e sete mil cento e 

vinte reais); 5-Inexiste a possibilidade de se analisar pedido de majoração 

e manutenção da multa pretendida na execução, em sede de 

contrarrazões recursais, quando após o julgamento dos embargos a parte 

exequente/embargada não avia o competente recurso inominado; 

5-Inexiste a previsão de pleito contraposto em sede de contrarrazões 

recursais e muito menos eventual tentativa de apelação adesiva em sede 

de Juizados Especiais, regido pela Lei Especial 9099/95; 6-Sentença 

mantida integralmente, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95; 7-Recurso 

conhecido e improvido integralmente. (RI 1114/2013, DR. MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Observo que a multa foi fixada 

com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

Sendo nesse contexto, é de se concluir que foram observados o princípio 

da proporcionalidade e (cuida-se de uma instituição bancária de grande 

porte) e o da razoabilidade, pois o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) 

diários, com certeza não ultrapassa a capacidade de solvência do 

requerido sendo, ao mesmo tempo, elevado suficiente a compeli-la a 

obedecer à ordem judicial. Ante o exposto, REJEITO os embargos à 

execução formulados pelo executado no ID n.º 13403275 e o JULGO 

IMPROCEDENTE com fundamento nos artigos 920, III c.c 487, inciso I, 

ambos do CPC. Por conseguinte, DEFIRO o prosseguimento da execução, 

devendo ser o exequente intimado para requerer o que de direito. 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. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega 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, 

18 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001290-39.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SILVINA BEATRIZ NOUJAIN 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Tratam-se os presentes autos 

de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por BANCO PAN S/A em desfavor 

de SILVINA BEATRIZ NOUJAIN, pautando-se no excesso de execução, 

uma vez que o prazo concedido para cumprimento da obrigação 

concedido em caráter liminar e que ocasionou as astreintes é deveras 

exíguo, pois as instituições financeiras possuem procedimentos internos a 

serem tomados para emissão de boletos de quitação. Aduziu, ainda, que 

que não houve desobediência ou descumprimento imotivado da ordem 

judicial deferida nos autos, visto que, os boletos foram devidamente 

disponibilizados nos autos em prazo razoável, o que se vê no ID nº. 

12115591. Pois bem. Tendo em vista que o embargante não logrou êxito 

em comprovar suposto excesso na execução, não há de se falar em 

procedência dos presentes Embargos à Execução. Isto porque o cerne da 

questão gira em torno do descontentamento do embargante sobre 

astreintes fixadas em caso de descumprimento da obrigação de fornecer 

os boletos para quitação à embargada, sendo vedado a este juízo 

apreciação de matéria discutida em juízo, uma vez que o direito de 

manifestar a respeito da imposição das multas ora discutidas encontra-se 

precluso. 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)” Ante o exposto, REJEITO os embargos à 

execução formulados pela executada no ID n.º 12115591 e o JULGO 

IMPROCEDENTE com fundamento nos artigos 920, III c.c 487, inciso I, 

ambos do CPC. Por conseguinte, DEFIRO o prosseguimento da execução, 

devendo ser a exequente intimado para requerer o que de direito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios. 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. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega 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, 18 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011294-50.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(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: 

8011294-50.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SEBASTIAO ANTONIO MORAES 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Tratam-se os presentes autos 

de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por BANCO PAN S/A em desfavor 

de SEBASTIÃO ANTONIO MORAES, pautando-se no excesso de 

execução, uma vez que o prazo concedido para cumprimento da 

obrigação concedido em caráter liminar e que ocasionou as astreintes é 

deveras exíguo, pois as instituições financeiras possuem procedimentos 

internos a serem tomados para emissão de boletos de quitação. Aduziu, 

ainda, que que não houve desobediência ou descumprimento imotivado da 

ordem judicial deferida nos autos, visto que, os boletos foram devidamente 

disponibilizados nos autos em prazo razoável, o que se vê no ID nº. 

12116854. Instado a manifestar-se, o embargado impugna as alegações 

da embargante, aduzindo que aquela instituição financeira descumpriu 

ordem judicial sem justificativa plausível para não ter apresentado os 

boletos para quitação dos débitos no prazo estabelecido. Arguiu, também, 

a preclusão em relação à Tutela Provisória concedida, uma vez que não 

houve o competente recurso quanto ao r. despacho que a concedeu, 

requerendo ao final a improcedente dos pedidos de Embargos à Execução 

(ID nº. 13957455). Pois bem. Tendo em vista que o embargante não logrou 

êxito em comprovar suposto excesso na execução, não há de se falar em 

procedência dos presentes Embargos à Execução. Isto porque o cerne da 

questão gira em torno do descontentamento do embargante sobre 

astreintes fixadas em caso de descumprimento da obrigação de fornecer 

os boletos para quitação à embargada, sendo vedado a este juízo 

apreciação de matéria discutida em juízo, uma vez que o direito de 

manifestar a respeito da imposição das multas ora discutidas encontra-se 

precluso. 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)” Ante o exposto, REJEITO os embargos à 

execução formulados pelo executado no ID n.º 12116854 e o JULGO 

IMPROCEDENTE com fundamento nos artigos 920, III c.c 487, inciso I, 

ambos do CPC. Por conseguinte, DEFIRO o prosseguimento da execução, 

devendo ser o exequente intimado para requerer o que de direito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios. 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. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega 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, 18 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8011296-20.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDANETE BECK SERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(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: 

8011296-20.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ALDANETE BECK SERRA 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Tratam-se os presentes autos 

de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por BANCO PAN S/A em desfavor 

de ALDANETE BECK SERRA, pautando-se no excesso de execução, uma 

vez que o prazo concedido para cumprimento da obrigação concedido em 

caráter liminar e que ocasionou as astreintes é deveras exíguo, pois as 

instituições financeiras possuem procedimentos internos a serem tomados 

para emissão de boletos de quitação. Aduziu, ainda, que que não houve 

desobediência ou descumprimento imotivado da ordem judicial deferida 

nos autos, visto que, os boletos foram devidamente disponibilizados nos 

autos em prazo razoável, o que se vê no ID nº. 14799672. Instado a 

manifestar-se, a embargada impugna as alegações do embargante, 

aduzindo que aquela instituição financeira descumpriu ordem judicial sem 

justificativa plausível para não ter apresentado os boletos para quitação 

dos débitos no prazo estabelecido. Arguiu, também, a preclusão em 

relação à Tutela Provisória concedida, uma vez que não houve o 

competente recurso quanto ao r. despacho que a concedeu, requerendo 

ao final a improcedente dos pedidos de Embargos à Execução (ID nº. 

15738383). Pois bem. Tendo em vista que o embargante não logrou êxito 

em comprovar suposto excesso na execução, não há de se falar em 

procedência dos presentes Embargos à Execução. Isto porque o cerne da 

questão gira em torno do descontentamento do embargante sobre 

astreintes fixadas em caso de descumprimento da obrigação de fornecer 

os boletos para quitação à embargada, sendo vedado a este juízo 

apreciação de matéria discutida em juízo, uma vez que o direito de 

manifestar a respeito da imposição das multas ora discutidas encontra-se 

precluso. 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)” Ante o exposto, REJEITO os embargos à 

execução formulados pelo executado no ID n.º 14799672 e o JULGO 

IMPROCEDENTE com fundamento nos artigos 920, III c.c 487, inciso I, 

ambos do CPC. Por conseguinte, DEFIRO o prosseguimento da execução, 

devendo ser a exequente intimado para requerer o que de direito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios. 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. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega 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, 18 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000142-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA DA PENHA MULLER SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(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: 

1000142-90.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LEILA CRISTINA DA PENHA 

MULLER SANTOS EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. 

Tratam-se os presentes autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por 

BANCO PAN S/A em desfavor de LEILA CRISTINA DA PENHA MULLER 

SANTOS, pautando-se no excesso de execução, uma vez que o prazo 

concedido para cumprimento da obrigação concedido em caráter liminar e 

que ocasionou as astreintes é deveras exíguo, pois as instituições 

financeiras possuem procedimentos internos a serem tomados para 

emissão de boletos de quitação. Aduziu, ainda, que que não houve 

desobediência ou descumprimento imotivado da ordem judicial deferida 

nos autos, visto que, os boletos foram devidamente disponibilizados nos 

autos em prazo razoável, o que se vê no ID nº. 14944483. Instada a 

manifestar-se, a embargada impugna as alegações do embargante, 

aduzindo que aquela instituição financeira descumpriu ordem judicial sem 

justificativa plausível para não ter apresentado os boletos para quitação 

dos débitos no prazo estabelecido (ID nº. 15922767). Pois bem. Tendo em 

vista que o embargante não logrou êxito em comprovar suposto excesso 

na execução, não há de se falar em procedência dos presentes Embargos 

à Execução. Isto porque o cerne da questão gira em torno do 

descontentamento do embargante sobre astreintes fixadas em caso de 

descumprimento da obrigação de fornecer os boletos para quitação à 

embargada, sendo vedado a este juízo apreciação de matéria discutida em 

juízo, uma vez que o direito de manifestar a respeito da imposição das 

multas ora discutidas encontra-se precluso. 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)” Ante o exposto, 

REJEITO os embargos à execução formulados pelo executado no ID n.º 

14944483 e o JULGO IMPROCEDENTE com fundamento nos artigos 920, III 

c.c 487, inciso I, ambos do CPC. Defiro o pedido formulado pela requerente 

no ID nº. 15922365 e, por consequência, determino a imediata EXPEDIÇÃO 

DE ALVARÁ eletrônico de liberação dos valores incontroversos 

depositados judicialmente em favor do advogado da parte credora (ID nº. 

14799755), desde que tenha procuração com poderes específicos para 

tal fim. Por conseguinte, DEFIRO o prosseguimento da execução, devendo 

ser a exequente intimado para requerer o que de direito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios. 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 
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processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega 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, 18 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003257-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA CRISTINA BERGER BARBON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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: 

1003257-85.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ELOIZA CRISTINA BERGER 

BARBON REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

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

Mérito No mérito, afirma a autora HELOIZA CRISTINA BERGER BORBON 

que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplente pela 

ré OI MOVEL S/A, em razão de dívida cuja origem desconhece, no importe 

de R$ 355,35 (trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco 

centavos). A seu turno, a ré aduz que as cobranças consistem em 

exercício regular do direito, porquanto houve contratação e usufruto dos 

serviços por ela prestados, formulando pedido contraposto para 

pagamento do montante, apresentando telas sistêmicas com o escopo de 

comprovar o alegado. Analisando as provas produzidas pela requerida, 

impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento produzido de 

forma unilateral não considerado como meio efetivo de prova, consoante 

entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme 

vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de 

prestá-los com qualidade e de forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo 

que a prestação de serviços fora destas condições caracteriza ato ilícito 

(TJMT 24836/2011,  TJRS 70055210058,  TJMT TRU 

284817020128110001/2013 e 220110025604/2013). Inexistindo prova de 

que os serviços cobrados foram efetivamente utilizados pelo consumidor, 

inexiste contrato e, consequentemente, a cobrança é indevida, 

caracterizando ato ilícito. Ademais, diante da inversão do ônus da prova 

que se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90, caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das 

alegações da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a 

demonstração, por meio de prova documental, da existência de débito que 

legitimasse a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, 

todavia, não se desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de 

telas sistêmicas não possui força probatória, porquanto elaborado 

unilateralmente. (...)”. (...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

15/10/2014, Data da publicação no DJE 15/10/2014.). Dessa forma, o ônus 

estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu 

direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa 

de telefonia se desincumbido de seu ônus. Destarte, consigno que a 

relação jurídica em liça está submetida às regras do Estatuto 

Consumerista, pois, embora haja alegação de que inexiste relação jurídica 

entre as partes, a parte autora se enquadra no conceito de consumidor 

por equiparação, sendo vítima do fato do serviço, nos termos do artigo 17 

do CDC. Nessa senda, a partir da afirmação da demandante de que não 

reconhece a dívida objeto de inscrição nos cadastros de inadimplentes, 

incumbia à parte demandada demonstrar, ainda que minimamente, a 

regularidade da anotação. Nesse passo, é assente o entendimento 

jurisprudencial acerca da responsabilidade do fornecedor de serviços 

pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo 

consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação 

da Teoria do Risco do Empreendimento. Sobre o assunto, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). 

Considerando a relação consumerista, tendo em vista a adequação das 

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

caput, do CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a 

inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC, 

inclusive já declarada em decisão de ID nº. 15303525. Entrementes, o 

Código de Defesa do Consumidor prevê que: 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. § 3º - O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Vale anotar que ao permitir que as 

contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo consumidor, a 

empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo que a conduta 

delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para 

contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 

de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 
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inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, sabe-se que a Súmula 385 do STJ estabelece: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Porém, no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade do referido verbete, porquanto da análise do documento de 

ID nº. 15241816 verifica-se a inexistência de outra inscrição em nome da 

autora. Sobre o assunto, trago os seguintes ensinamentos 

jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA 

SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR 

DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 

70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso 

concreto, uma vez que não comprovada a existência de registro anterior 

em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 

85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba 

honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. 

APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, 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. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Em tempo, indefiro o pedido contraposto 

formulado pela ré para condenação da autora ao pagamento do débito 

porquanto não comprovada a existência e legalidade da dívida. II – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexigibilidade do débito de R$ 355,35 (trezentos e cinquenta e cinco reais 

e trinta e cinco centavos), devendo ser excluída a inscrição 

correspondente no cadastro de inadimplentes. b) CONDENAR a ré a pagar 

à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito 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 do evento danoso 

(31/03/2018), nos moldes do art. 398 do CC. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela ré, com fulcro no 

artigo 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, 17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 173097 Nr: 5443-98.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Ruvaldo Bauli da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Beckmann Morel 

Luck - OAB:MT/20750-O

 Processo n.º 5443-98.2018.811.0007

Código 173097

5ª Vara

VISTOS ETC.

1. A denúncia possui os requisitos necessários para o processamento da 

ação, uma vez que estão nos autos as provas da materialidade delitiva, 

bem como os indícios de autoria, pois, nesta fase não é necessária a 

certeza firme do acusado, o que se concluirá após a instrução do feito.

2. De outro norte, em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

não vislumbro demonstradas quaisquer das causas aptas a ensejar a 

absolvição sumária do denunciado, a saber, (I) a existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade dos agentes, salvo inimputabilidade; (III) que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou, (IV) extinta a 

punibilidade dos agentes (artigo 397 do Código de Processo Penal).

3. Ainda, analisando com acuidade os autos, entendo que restou 

demonstrada, em princípio, a materialidade do delito, bem como os indícios 

suficientes de autoria, conforme já mencionado, aptos a autorizar a 

persecução penal para posterior análise exaustiva das questões 

suscitadas pela defesa, sob pena de prejulgamento.

4. Sobre o tema, o C. STJ já firmou o entendimento de que a motivação 

acerca das teses defensivas apresentadas por ocasião da resposta 

escrita deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação 

formulada pelo órgão ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da 

demanda. Precedentes.

 5. Diante de tais fatos, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra o 

denunciado.

6. Desde já, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de 

fevereiro de 2019, às 16:00 horas.

7. CITE-SE o denunciado do recebimento da denúncia.

8. INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, para a audiência 

designada, requisitando-as se necessário.

9. REQUISITE-SE o denunciado.

10. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 170292 Nr: 4165-62.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Beckmann Morel 

Luck - OAB:MT/20750-O

 Processo n.º 4165-62.2018.811.0007

Código 170292

5ª Vara

VISTOS ETC.

MANIFESTE-SE a defesa.

Após, conclusos para Sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 152915 Nr: 2507-37.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:24.889-A/MT, Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT, Dakari 

Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO
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 Processo n.º 2507-37.2017.811.0007

Código 152915

5ª Vara

VISTOS ETC.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência, bem 

como a necessidade de priorizar eventual pauta para audiências de réus 

presos, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 07 de 

fevereiro de 2019, às 15:40 horas.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, requisitando-as, se 

necessário.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Pública e à Defesa.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 05 de novembro de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001964-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDO LOT NETTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001964-17.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. EXECUTADO: FLORINDO 

LOT NETTO Vistos. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros do(s) executado(s), nos termos do art. 854, do Código de 

Processo Civil. Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via 

BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome 

do(s) executado(s) até o valor indicado no ID 15666542 (R$87.177,24). 

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes. Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias. Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, 

desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em 

termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo 

de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e voltem-me conclusos 

para as providências elencadas no §5º, do art. 854, do NCPC. Acaso haja 

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

tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores deliberações. 

Intime-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 

17 de setembro de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120101 Nr: 7572-18.2014.811.0007

 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: Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Tributini de Liri, Paulo Triburtini de Liri

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

OAB:14428-B/MT, Wagner Jeferson Miranda - OAB:201146

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

OAB:14430-A/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

para manifestação nos presentes autos acerca da proposta de honorários 

periciais no valor de R$ 9.980,00, conforme documento de fls. 729/730, 

bem como para depositar judicialmente o valor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, afim de designar data para início dos trabalhos periciais, nos termos 

da decisão de fls. 707/709 e 727.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 109949 Nr: 5482-71.2013.811.0007

 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: Maria Dirce Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Alex Crestani

 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

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MICHEL ALEX CRESTANI, Cpf: 

92956998153, Rg: 1.096.726-5, Filiação: Maria Helena Chilanti Crestani e 

Leonardo Crestani, brasileiro(a), casado(a), empresário, Telefone 

66*9991-1167. 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: MARIA DIRCE VIANA, através da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, Núcleo de Alta Floresta-MT, vem, ingressar com 

AÇÃO DE COBRANÇA pelo rito sumário, em face de MICHEL ALEX 

CRESTANI, brasileiro, casado, arquiteto, RG: 1.096.726-5, SJ/MT, CPF: 

929.569.981-53, residente e domiciliado na Madeireira Itália, Estrada do 

Aeroporto, Setor Industrial, Nova Monte Verde-MT, CEP 78.533-000, 

telefone para contato (66) 9-9991:1167 e/ou (66) 9-8459:0711, pelos 

motivos de fato e de direito a seguir delineados: DOS FATOS - Na hipótese 

em tela, aos 08/06/2012, a autora locou seu imóvel urbano localizado na 

Rua D-4, n° 438, Setor D, Alta Floresta-MT, para o réu Michel Alex 

Crestani, pelo período 12 (doze) meses, ficando estipulado o valor do 

aluguel em R$ 900,00 (novecentos reais). No instrumento contratual 

avençado, na cláusula 4ª, ficou acordado que: "O LOCATÁRIO perderá 

sua condição por mal uso do espaço físico ora locado, falta de higiene e 

limpeza com aparelhos sanitários e de iluminação, fogão, pinturas, telhas, 

vidraças, mármores fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais 

acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para 

assim restituí-los quando findo ou rescindindo este contrato sem direito a 

obtenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ainda que 

necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel". De seu 

turno, o réu desocupou o imóvel, conforme acordado. Entretanto, ao 

desocupar o imóvel, o réu não realizou os reparos no bem locado, 

descumprindo, desta feita, a cláusula 4ª do instrumento contratual de 

locação. Noutros termos, o réu não realizou os reparos no imóvel, de 

modo que a autora arcou integralmente com os reparos de conservação 

do bem. Nessa toada, a autora realizou os seguintes gastos com os 

reparos do imóvel: materiais de pintura – R$ 963,00; serviços de pintura – 

R$ 1.200,00; serviços de jardineiro – R$ 100,00; serviços de limpeza de 

pia – R$ 250,00, totalizando o valor de R$ 2.513,00 (dois mil, quinhentos e 

treze reais) – atualizado até 04 de outubro de 2013. Por corolário, tem-se 

que a autora é credora do réu da importância de R$ 2.513,00, relativo aos 

encargos que o réu se comprometeu a pagar, mas no fez. DOS PEDIDOS – 

Ante o exposto, requer: a) os benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que 

a autora não tem condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as 

custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, honorários 

advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, nos 

termos da inclusa declaração de hipossuficiência, na forma do artigo 40, 

da Lei n. 1.060/50; b) a citação do réu, nos endereços descritos acima, via 

Oficial, para comparecer a audiência de conciliação, sob pena de 

decretação dos efeitos da revelia; c) ao final, a total procedência do 

pedido formulado na peça inicial, para o fim de CONDENAR o réu Michel 
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Alex Crestani a pagar à autora Maria Dirce Viana, de uma só vez, o valor 

de R$ 2.513,00 (dois mil quinhentos e treze reais), devidamente acrescido 

de juros e correção monetário, a conta da inadimplência; d) condenação 

do réu no pagamento das verbas de sucumbências, consistente em 

custas processuais e honorários advocatícios, devendo ser depositados 

(honorários advocatícios) em favor da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, mediante depósito no Banco n° 001 - Banco do Brasil, 

Agência n° 3834-2, conta corrente n° 1.041.044-9; e) intimação pessoal da 

Defensoria Pública de todos os atos e termos do processo; f) Protesta 

provar o alegado através do depoimento pessoal do réu e a oitiva das 

testemunhas arroladas, o que desde logo requer, reservando-se o direito 

de usar os demais recursos probatórios que se fizerem necessários ao 

deslinde da ação.

Despacho/Decisão: Vistos.Diante das explanações e documentos 

apresentados nos autos, em caráter excepcional, DEFIRO a citação por 

edital do Requerido.Havendo o decurso do prazo para apresentação de 

resposta pelo Requerido citado via edital sem sua manifestação, desde já 

nomeio, como curador especial, o douto Defensor Público com atribuições 

perante a Sexta Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo 

inciso II, do artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente 

para se manifestar no feito.Com a manifestação do curador especial, 

dê-se vista dos autos à exequente para manifestar, em 15 (quinze) 

dias.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, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 18 de dezembro de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219949 Nr: 2794-43.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 

Alimentação de Barra do Garças e Região

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:Oab/MT 13245-A, Takechi Iuasse - 

OAB:MT 6.113-A

 1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

150/152, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, a 

Autora manifesta que o acordo foi devidamente adimplido pelo Executado, 

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

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

2. ISENTO de custas, nos termos do art. 90, §3º, do CPC/2015. Ficando 

cada parte responsável por honorários dos seus respectivos advogados.

3. Quitadas eventuais custas da fase de conhecimento, que foi 

determinado às fls. 136, remetam os autos ao arquivo definitivo.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 294142 Nr: 15377-89.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nayara de Souza Ebbing

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENILDA DA SILVA GOMES - 

OAB:19978/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. FACULTO à parte Autora a emenda da petição inicial, para, querendo, 

melhor especificar o pedido concernente aos demais encargos 

contratuais, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 321, 

CPC/2015, sob pena de exame apenas dos pedidos de exclusão de juros 

remuneratórios e da capitalização (Súmula 381, STJ), bem como, instrua o 

feito com cópia de seus três últimos pró-labores e declaração de imposto 

de renda da empresa, para a comprovação da necessidade do benefício 

da Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento, nos termos 

do art. 321, do CPC/2015.

2. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243541 Nr: 1750-52.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Álvaro Luís Munaretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

 2. PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD e BACENJUD 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 das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261415 Nr: 13876-37.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO TSERETSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15.483-A

 Vistos.

 1. Considerando o manifesto desinteresse das partes na realização da 

tentativa de conciliação, DETERMINO o cancelamento da audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do art. 334, §4º, I, do CPC/2015.

2. Havendo manifestação do Requerido e caso se verifique a arguição 

preliminares na peça contestatória, desde já, DETERMINO a intimação da 

parte autora, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Verificado o decurso do prazo sem a apresentação da contestação, 

CERTIFIQUE-SE.

 4. Após, VENHAM-ME os autos conclusos para as devidas deliberações.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255325 Nr: 9802-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson José Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

 2. PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD e BACENJUD visando 

localizar os novos endereços da parte demandada.
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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.: 188825 Nr: 9347-77.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdete Resende de Sousa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT/156187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, Roberta 

Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191060 Nr: 11070-34.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Alves Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Vanisse Monteiro Campos - OAB:21827

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288865 Nr: 12336-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zélia Maria dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM 

E SILVA - OAB:62356/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19.Diante do exposto, DEFIRO os pedidos de tutela de urgência 

antecedente e consequentemente:i)DETERMINO à Empresa Requerida, 

VIAÇÃO XAVANTE LTDA, que restabeleça e mantenha o pagamento da 

pensão mensal em favor da Requerente, ZÉLIA MARIA DOS SANTOS 

SOUZA, até que se proceda à liquidação dos haveres societários do sócio 

quotista, GERALDO QUERINO DE SOUZA JÚNIOR, conforme previsão 

contratual (fls. 38/39), a partir do conhecimento desta decisão, sob pena 

d e  m u l t a  d i á r i a  d e  R $  1 . 0 0 0 , 0 0  ( m i l  r e a i s )  p e l o 

descumprimento.ii)DETERMINO que restabeleça o pagamento do Plano de 

Saúde OMNIT nº. 35966-1, em favor da Requerente, ZÉLIA MARIA DOS 

SANTOS SOUZA, na qualidade de viúva meeira e Inventariante do espólio 

de GERALDO QUERINO DE SOUZA JÚNIOR, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, a partir do conhecimento desta decisão, sob pena de multa diária de 

R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento.20.CITE-SE a parte Requerida 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas 

que pretende produzir, nos termos do art. 306,CPC/2015.21.Efetivada a 

medida cautelar, a Autora terá o prazo de 30 (trinta) dias para formular o 

pedido principal, caso em que será apresentado nos mesmos autos em 

que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do 

adiantamento de novas custas processuais (art. 308, CPC/2015).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68944 Nr: 2365-91.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lusimar Ferreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Makshuel Guimarães Gonçalves, José Divino 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Barbosa Castelo - 

OAB:MT 8408, MAGNO ALVES GARCIA - OAB:MT 8.779-A, Onélia 

Francisca Guimarães - OAB:12.826/MT, Paulo José Martins Grama - 

OAB:MT 8.445, Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060, Vanessa 

Cristina Moreira - OAB:MT 16.365

 VISTOS.

1. EXPEÇA-SE alvará para levantamento de valores penhorados às fls 

427/428 na conta informada à fl. 494.

2.Outrossim, considerando a ordem de preferência elencada no artigo 

835, CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema 

Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

3. PROCEDA-SE com a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

4. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 47935 Nr: 459-37.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Azolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINO COSTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÍDIA ALVES DE SOUZA 

PERES - OAB:MT 14.932

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de RENAJUD (apenas transferência).

2. Ainda, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos 

ativos encontrados em nome do executado, com base no artigo 835, 

CPC/2015

3. PROCEDA-SE com a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

4. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 
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providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224593 Nr: 5675-90.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Geraldo Quirino de Souza Júnior, Zélia Maria 

dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, Expresso Satélite Norte 

Ltda, Umberto Pereira da Cruz Cardoso, Abadio Pereira Cardoso Neto, 

Maria Clara de Morais Cardoso Fujioka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM 

E SILVA - OAB:62356/MG, RUBENS ANTONANGELO JUNIOR - 

OAB:54875-B/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO FERREIRA 

GUIMARÃES - OAB:14853/GO, Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Dayana Eduarda da Silva - OAB:MT/23.203, MARCO 

ANTONIO MUNDIM - OAB:841-DF, Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA C. 

MARQUES - OAB:9995, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Anulatória de Negócio Jurídico ajuizada pelo 

ESPÓLIO DE GERALDO QUIRINO DE SOUZA JÚNIOR, representado pela 

Inventariante ZÉLIA MARIA DOS SANTOS SOUZA, em face de VIAÇÃO 

XAVANTE LTDA, EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA, ABADIO PEREIRA 

CARDOSO NETO, MARIA CLARA DE MORAIS CARDOSO FUJIOKA e 

UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO.

2. Discorre que após a morte de GERALDO QUERINO, detentor de 30% 

das quotas da Empresa VIAÇÃO XAVANTE LTDA, foi ajuizada Ação de 

Dissolução Parcial de Sociedade e Apuração de Haveres – Cód. 100864, 

em 13.08.2010. Afirma que no curso daquela demanda o então 

administrador, UMBERTO CARDOSO iniciou manobras com a intenção de 

esvaziar o patrimônio da sociedade, desfazendo-se de uma série de bens 

do patrimônio, dentre eles a participação majoritária no Capital Social da 

Empresa EXPRESSO SATÉLITE NORTE, da qual a VIAÇÃO XAVANTE era 

proprietária de 76,02%. Por consequência, afirma que o falecido detinha 

22,35% da empresa EXPRESSO SATÉLITE NORTE.

3. Aduz que 02 (dois) anos após o ajuizamento da Ação de Dissolução – 

cód. 100864, em 20.12.2012, a VIAÇÃO XAVANTE LTDA, à época 

administrada por UMBERTO CARDOSO, figurou na 15ª Alteração do 

Contrato Social da Expresso Satélite Norte, na qual os sócios UMBERTO 

CARDOSO e seu filho ADABIO NETO deliberaram pelo aumento de capital 

da sociedade, sem a observância da legislação societária, culminando, 

assim, na redução da participação da Viação Xavante à razão de 60,75%.

4. Posteriormente, na 16ª Alteração do Contrato Social, UMBERTO 

CARDOSO cedeu a título de doação sua participação acionária ao filho 

ABADIO NETO.

5. E, por fim, na 17ª Alteração do Contrato Social, a VIAÇÃO XAVANTE, 

então representada por UMBERTO CARDOSO, requereu sua saída da 

sociedade cedendo a totalidade das quotas em favor de seus filhos 

ABADIO NETO e MARIA CLARA CARDOSO. Tais alterações reduziram a 

participação da VIAÇÃO XAVANTE LTDA de 76,02% para 0,00%, haja 

vista que suas cotas foram cedidas para os filhos do próprio 

administrador, no curso da ação de Dissolução – Cód. 100864. Tudo isso, 

em contrariedade aos poderes atribuídos ao dito administrador.

6. Afirma que diante de tais manobras requereu a antecipação dos efeitos 

da tutela para sustar e/ou cassar a alteração dos atos societários da 

empresa EXPRESSO SATÉLITE NORTE. O pedido foi indeferido, fato que 

motivou a interposição do Agravo de Instrumento nº. 

0117962-42.2015.8.11.0000, que deferiu parcialmente o pedido de 

antecipação de tutela para suspender os efeitos de todas as alterações 

do contrato social da empresa EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA, a partir 

da 14ª Alteração Contratual, ocorrida em 20.08.2012, até julgamento final 

da demanda, bem como ratificou a decisão do juízo singular e proibiu a 

realização de qualquer transferência ou outras negociações envolvendo 

as quotas da empresa VIAÇÃO XAVANTE LTDA, até julgamento da ação.

7. Por tais razões, requer a Declaração de Nulidade do Ato Jurídico que 

ensejou a alienação fraudulenta, restabelecendo-se como válida a 14ª 

Alteração do Contrato Social e a integralidade das quotas pertencentes à 

VIAÇÃO XAVANTE LTDA, que até então era de 76,2%.

8. Com a inicial vieram os documentos de fls. 33/182.

9. Na audiência de tentativa de conciliação os Requeridos formularam 

proposta de acordo para a extinção das ações de Dissolução – Cód. 

100864, Embargos de Terceiro – Cód. 219847 e esta Ação Anulatória – 

Cód. 224593. Na oportunidade foi fixado o prazo de 15 (quinze) dias para 

manifestação formal da parte Autora sobre a proposta formulada (fls. 

197/198).

10. A parte Autora não aceitou a proposta de acordo (fls. 200).

11. A VIAÇÃO XAVANTE apresentou contestação às fls. 202/214 

alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir e ilegitimidade 

ativa. No mérito, requereu a improcedência do pleito. Juntou os 

documentos de fls. 215/247.

12. UMBERTO PEREIRA CARDOSO DA CRUZ, ABADIO PEREIRA 

CARDOSO NETO, MARIA CLARA DE MORAIS CARDOSO FUJIOKA e 

EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA apresentaram contestação às fls. 

251/269. Alegaram, em preliminar, a falta de interesse de agir e, no mérito, 

a improcedência do pleito. Acostaram os documentos de fls. 270/510.

13. A parte Autora apresentou impugnação à contestação de fls. 202/214 

(fls. 514/518) e de fls. 251/269 (fls. 519/522).

14. É O RELATÓRIO. DECIDO.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

15. Não merece guarida a alegação de falta de interesse de agir sob a 

justificativa de que a declaração de nulidade dos atos jurídicos ora 

pleiteada não interferirá na ação de Dissolução Parcial de Sociedade e 

Apuração de Haveres – Cód.100864, uma vez que eventuais alterações 

do Contrato Social da empresa Requerida, bem como das empresas em 

que o falecido tinha quotas societárias, podem culminar em alteração dos 

haveres ainda não liquidados.

16. Ademais, é cediço que qualquer alteração no contrato social das 

empresas societárias deve garantir o direito de todos os envolvidos e 

respeitar a legislação vigente.

17. Logo, tendo em vista que a discussão nos autos de Dissolução – Cód. 

100864 versa sobre os direitos e haveres do falecido GERALDO 

QUERINO, é evidente, no caso, o interesse de agir, motivo pelo qual, 

REJEITO a preliminar aventada.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

18. Da mesma forma, não há que se falar em ilegitimidade ativa, em razão 

do efeito retroativo da apuração dos haveres à data do óbito do sócio 

GERALDO QUERINO.

19. O marco utilizado para a apuração dos haveres não retira da parte 

Autora a legitimidade para pleitear em Juízo, o direito que lhe cabe e, nem 

tampouco, a torna ilegítima para a discussão ou eventual pedido de 

anulação de atos jurídicos que possam vir a influenciar na apuração dos 

haveres que lhe cabem por direito.

20. Por tal razão INDEFIRO a preliminar de ilegitimidade Ativa.

21. Não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

22. INTIMEM-SE as partes para, justificadamente, especificarem as provas 

que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168090 Nr: 11060-58.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG Veículos e Transportes Ltda, Gilmar José 

Schafer, Rosangela Zeizer Schafer

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.
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2. PROCEDA-SE com a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 293927 Nr: 15241-92.2018.811.0004

 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: Sebastião Antônio de Carvalho Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Tereza de Almeida Dias Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, conforme art. 321 do CPC/2015, traga aos 

autos o cheque em sua via original, por ser requisito essencial à formação 

válida da ação monitória, o que visa assegurar a autenticidade da cártula 

apresentada, bem como afastar a hipótese de ter o título circulado.

2. Considerando que a Requerente pleiteia a concessão da gratuidade da 

justiça, verifica-se a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

financeira alegada.

3. Deste modo, INTIME-SE a parte Autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 

devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Gratuidade da 

Justiça, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, sob pena 

de indeferimento do pedido.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 194958 Nr: 503-07.2015.811.0004

 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: SJ Transportes e Logistica Ltda, Jeferson Ribeiro da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Barra Comércio Logística Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Ribeiro Alves da Silva - 

OAB:195007/SP, Glauciane Izummy Tamayoce - OAB:MT 19.950, 

JOANA BARBOSA XAVIER DE OLIVEIRA - OAB:297.911/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nos termos do art. 329, I, do CPC/2015, RECEBO o aditamento da inicial 

(fls. 152/165), a fim de incluir no polo passivo da demanda a Empresa 

TRANSPORTES ALVARO JUNIOR LTDA, bem como seus sócios, ALVARO 

LUIS MUNARETTO e EDUARDO CARNEIRO DE OLIVEIRA.

2. Ademais, tendo em vista o teor da certidão de fl. 150, REDESIGNO a 

audiência de conciliação/mediação PARA O DIA 26 DE FEVEREIRO DE 

2019, ÀS 15h00min, HORÁRIO DE MATO GROSSO.

 3. CITEM-SE nos termos do despacho inicial de fl. 100.

 4. RETIFIQUE-SE a capa dos autos e o Sistema Apolo para que constem 

os demais Requeridos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184297 Nr: 5722-35.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandirson Sudário Galvão

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

OAB:GO/22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. DEFIRO o pedido de fls.136, devendo ser procedida as anotações do 

referido patrono junto ao Sistema Apolo, para fins de publicações e 

intimações.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233009 Nr: 11220-44.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farmacia e Drogaria Brandão Ltda, Fernando 

Silva Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Verifica-se que os autos foram suspensos pelo período de 01 (um) ano 

em 10/11/2017, a fim de que o Exequente localizasse bens penhoráveis do 

Devedor, consoante disposto no art.921, §2º, do CPC. (fl.122)

2. Desta forma, considerando que houve o decurso do prazo de 

suspensão e que não houve a indicação de bens penhoráveis do 

Executado, CONSIGNO sobre a contagem do prazo de PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE deste o término da suspensão supramencionada, com 

fundamento no art.921, §2 e §4º, do CPC.

3. Ainda, DEFIRO o pedido de fl.124/125 e, via de consequência, 

DETERMINO a realização de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos 

ativos encontrados em nome do executado.

4. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

5. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 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:
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 VISTOS.

1. Verifica-se que houve a consulta de endereço da parte Executada por 

meio do sistema INFOJUD à fl.88.

2. Diante disso, INDEFIRO o pedido de nova consulta de endereço via 

Infojud formulado à fl.94 e, considerando as ferramentas de acesso que 

guarnecem o Poder Judiciário, DETERMINO que PROCEDA-SE à consulta 

no Sistema BACENJUD, visando localizar novos endereços da parte 

demandada.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte Autora, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que promova o regular processamento 

do feito, sob pena de extinção.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 499 Nr: 150-02.1994.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIS RIBEIRO, J. & V. SERVIÇOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO TOMAZELLI - 

OAB:102715/SP, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Vistos.

1. Verifica-se que os autos foram suspensos pelo período de 01 (um) ano 

em 06/09/2017, a fim de que o Exequente localizasse bens penhoráveis do 

Devedor, consoante disposto no art.921, §2º, do CPC. (fl.122)

2. Desta forma, considerando que houve o decurso do prazo de 

suspensão e que não houve a indicação de bens penhoráveis do 

Executado, CONSIGNO sobre a contagem do prazo de PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE deste o término da suspensão supramencionada, com 

fundamento no art.921, §2 e §4º, do CPC.

3. Ainda, DEFIRO o pedido de fl.241/242 e, via de consequência, 

DETERMINO a realização de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos 

ativos encontrados em nome do executado.

4. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

5. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

6. DEFIRO o pedido de fls.242v, devendo ser procedida as anotações dos 

referidos patronos no Sistema Apolo, para fins de publicações e 

intimações.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267620 Nr: 17759-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Cristina Caldeira Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de RENAJUD (apenas transferência).

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de obter 

informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Ainda, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos 

ativos encontrados em nome do executado, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

5. PROCEDA-SE com a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

6. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172281 Nr: 5171-89.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivo Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): James Antônio Bressan, Iris Maria Perch 

Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RAVANELLO - 

OAB:3291/MT, Juliana Copetti - OAB:OAB/MT15746B, Marcelo Piloto 

Maciel - OAB:MT 8.222-B, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:14394

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de RENAJUD (apenas transferência).

2. Ainda, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos 

ativos encontrados em nome do executado, com base no artigo 835, 

CPC/2015

3. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

4. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Ainda, com relação a executada Iris Maria Perch Bressan, verifica-se a 

ausência dos dados relativos ao seu CPF, razão pela qual DEVERÁ o 

EXEQUENTE apresentá-lo nos autos, a fim de subsidiar os pedidos de 

consulta via BACENJUD e RENAJUD.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 293941 Nr: 15249-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de jurisdição voluntária proposta por MARCIO 

CAVALCANTE.

2. Alega o autor que inicialmente foi registrado como MAYKO 

CAVALCANTE, quando o Requerente tinha por volta de 03 (três) meses 

de idade, o seu pai optou por alterar o seu prenome para MARCIO 

CAVALCANTE, pela via judicial.

 3. Somente após alguns anos e que o requerente já havia retirado os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 42 de 792



seus documentos da forma que apresentava em sua certidão de 

nascimento originária, é que foi prolatada a sentença retificando de 

MAYKO para MARCIO.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que a parte instrua o feito com cópia da sentença prolatada nos autos que 

alterou o seu prenome, bem como seja juntados os antecedentes criminais 

do Estado de Mato Grosso.

6. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253779 Nr: 8855-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

58/61, para que produza seus efeitos legais e, via de consequência, 

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

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

2. DETERMINO a penhora sobre o bem descrito na cláusula décima do 

acordo.

3. ISENTO de custas, nos termos do art. 90, §3º, do CPC/2015. SEM 

honorários.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 293692 Nr: 15108-50.2018.811.0004

 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): Daniel de Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 293925 Nr: 15240-10.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Antônio de Carvalho Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmo José Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, traga aos autos a nota promissória em sua via 

original, por ser requisito essencial à formação válida da ação, o que visa 

assegurar a autenticidade da cártula apresentada, bem como afastar a 

hipótese de ter o título circulado.

2. Considerando que a Requerente pleiteia a concessão da gratuidade da 

justiça, verifica-se a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

financeira alegada.

3. Deste modo, INTIME-SE a parte Autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 

devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Gratuidade da 

Justiça, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, sob pena 

de indeferimento do pedido.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 45610 Nr: 1284-15.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANdSF, JNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNDS, JPdS, VADS, JNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, JODACY GASPAR DANTAS - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 Vistos.

 1. À fl.946 a parte Executada informa sobre diferença entre os cálculos 

de fl.886 e fl. 941 e suposto excesso de Execução, ao argumento de que 

não foram amortizados do valor da dívida a quantia referente a 06 (seis) 

bezerros cruzados que foram objeto de busca e apreensão à fl.267.

2. Verifica-se que a irresignação supracitada encontra-se preclusa, vez 

que a temática de amortização de valores foi apreciada por ocasião da 

decisão de fls.883/885 e os cálculos foram confeccionados à fl.886/887 e 

atualizados à fl.941, com a incidência das multas aplicadas à fl.637 e 940.

3. Ressalta-se, por oportuno, que os Devedores sequer apresentaram os 

valores que entendem por correto, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

fls.946, com fundamento no art.505, do CPC.

4. Cumpra-se as deliberações da decisão de fls.937/940.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294192 Nr: 15395-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Liz Leal Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erondino Leopoldino da Silva, Bolivar Rezende 

Lisboa, Gilberto Amorim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Liandro Tavares - 

OAB:20992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 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$ 54,00 (cinquenta 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271848 Nr: 2183-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão de fl. 38, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora para que indique o atual endereço da 

requerida/executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274449 Nr: 3760-35.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 100GIGA TELECOM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diferencial Locadora de Veículos Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA OLIVO - OAB:151398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 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):

 Cod. Proc.: 293691 Nr: 15107-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BELO PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 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$ 54,00 (cinquenta e quatro 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.: 293151 Nr: 14722-20.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley Brigone, Leonilda Incerpi Brigone

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Silva, Marco Aurélio de Rocha 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Telles Lotti - 

OAB:315538/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1.FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que 

a parte Autora instrua o feito com cópia da sentença proferida no 

Procedimento Administrativo de Suscitação de Dúvida e cópia atualizada 

da Matrícula nº. 30.707, do Cartório de Registro de Imóveis local, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC/2015.

2. Após, voltem-me concluso para análise do pedido de tutela de urgência.

3.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294160 Nr: 15381-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denemárcio Borges Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 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$ 54,00 (cinquenta e quatro 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):

 Cod. Proc.: 287360 Nr: 11478-83.2018.811.0004

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 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$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185965 Nr: 7054-37.2014.811.0004

 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: Idalino Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENABB - Federação Nacional de 

Associações Atleticas do Banco do Brasil, Companhia de Seguros Aliança 

Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Luciana Neves e Silva - OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:MT 15.013-A

 SENTENÇA

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

323 , para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

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

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

2. CUSTAS e DESPESAS a cargo da parte Autora, verba que fica sob a 

condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art.98, §3º, 

CPC/2015, já que beneficiária da gratuidade da justiça (fl.49). Ficando 

cada parte responsável por honorários dos seus respectivos advogados.
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3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184518 Nr: 5901-66.2014.811.0004

 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: Leovigildo Pereira Gonçalves, Caroline Gonçalves 

Souza Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Vale do Araguaia Ltda, Antônio 

Gouveia de Moraes

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

de Mato Grosso - OAB:, Lindalva de Fátima Ramos- Defensora 

Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

162/163, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

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

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

2. Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 294010 Nr: 15305-05.2018.811.0004

 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 Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ibeaneiz Gomes Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que a certidão de fls. 25 informa a impossibilidade de 

procedimento da busca e apreensão, uma vez que o Requerido não foi 

encontrado, DEFIRO pedido de fls.23/24 e DETERMINO o arrombamento do 

imóvel com fulcro no art. 536, §2º c/c 846 do CPC, para efetivação da 

busca e apreensão.

2. Expeça-se. Cumpra-se com a cautela necessária dos parágrafos do 

art. 846 do CPC.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173710 Nr: 6925-66.2013.811.0004

 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: Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ademar Ferreira, Pitágoras Luciano 

Stamm França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de intimação do perito nomeado nos autos, no 

valor total de R$ 18,00, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para 

emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, 

no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194846 Nr: 446-86.2015.811.0004

 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: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leidiane Ramos Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243428 Nr: 1679-50.2017.811.0004

 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: Tito Batista da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirani Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em cumprimento ao item 11 da decisão de fls. 37/38, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora, via DJE, para que no prazo de 

10 dias, se manifeste acerca dos laudos de fls. 40/42, 43/47, 53/54 e 

55/59.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290520 Nr: 13325-23.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poliana Marques de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Moacir Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação do requerido, no valor total de R$ 

18,00, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55526 Nr: 2791-74.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Ativos S/A Securitizadora de 

Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Talita Cristina Algodoal de Almeida Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça de 

fl. 205 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste acerca 

de referida certidão e requeira o que entender de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206389 Nr: 7383-15.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto de Freitas Filho, Lilian Limongi de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 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 sobre a certidão de fls. 114, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23719 Nr: 562-83.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Dom Bosco Ltda, Orlando Alves 

Teixeira, Dalton Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRANI INÁCIO DE LIMA - 

OAB:8026-A, THANYA ALVES MARTINS - OAB:OAB/GO 21.485, 

Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004

 Certifico que, tendo em vista a comunicação da averbação realizada na 

matrícula, conforme termo de fl. 673 e, em cumprimento a decisão de fl. 

671 e verso, impulsiono os presentes autos para intimar o executado, via 

DJE, para que no prazo de 15 dias, querendo, apresente embargos à 

execução, nos termos do artigo 914 e seguintes do CPC.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262031 Nr: 14267-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Alves Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça de 

fl. 53 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de 

referida certidão negativa e requeira o que entender de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166012 Nr: 8310-83.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativa Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios 

Ltda, Moises Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luna Elelyn Queiroz de Farias, E. M. Farias e 

Queiroz Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nunes de Souza Filho - 

OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto de Aquino - 

OAB:2678/MT

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182540 Nr: 4547-06.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiza da Silva Oliveira

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613

 Certifico que nesta data, em contato telefônico com o setor da Conta 

Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso fui informada de que o alvará 

de folhas 121 de nº 418567-6/2018, ainda está em processamento, no 

caso que é para ser creditado para o Banco do Brasil a liberação é mais 

demorada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182540 Nr: 4547-06.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiza da Silva Oliveira

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613

 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, 

nos termos da decisão de folhas 115, manifestar nos autos, requerendo o 

que de direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268597 Nr: 17-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helder Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça de 

fl. 78 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de 

referida certidão e requeira o que entender de direito. Caso deseje a 

renovação da citação e demais atos, deverá providenciar o pagamento de 

duas diligências do Oficial de Justiça no valor total de R$ 36,00 (trinta e 

seis reais), devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto 

para pagamento da diligência e comprovar nos autos, também no prazo de 

cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265094 Nr: 16229-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. da Conceição e Conceição Ltda Me, G. 

M. J. Transportes Ltda, Maria dos Santos Braz Rezende, Geison Vicente 

da Conceição, Jadiel Vicente da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a certidão requerida as folhas 82, já fora expedida, estando 

à disposição da parte autora para fazer sua retirada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285197 Nr: 10217-83.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio José Bokorni, Espólio de 

Romeu Luiz Bokorni, Zita Ana Brand, Romeu Luiz Bokorni Júnior, Annita 

Lidwina Bokorni, Clair Ines Bokorni, KARIS REGINA BOKORNI, Stela Maris 

Bokorni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para 

que no prazo de 5 dias, se manifeste acerca das cartas de citação 

endereçadas aos requeridos, devolvida pelos Correios pelos motivos 

"endereço insuficiente" (fls. 49 e 50), "não existe o número (fls. 51 e 53), 

"ausente" (fl. 52)e "não procurado" (fl. 54)e requeira o que entender de 

direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177179 Nr: 11360-83.2013.811.0004

 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: Maria Regina Sasso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

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

de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95221 Nr: 124-42.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBL, RdBL, CSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:18.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOMINGOS SAVIO 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 124-42.2010.811.0004, 

Protocolo 95221, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292149 Nr: 14264-03.2018.811.0004

 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: Adalto de Freitas Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim David dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA - OAB:5.444/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LÉLIS BENTO DE 

RESENDE, para devolução dos autos nº 14264-03.2018.811.0004, 

Protocolo 292149, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67158 Nr: 735-97.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Saga Ltda, Administradora 

de Consórcio Saga Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Ribeiro de Sousa, Josias Ribeiro de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IUNES MACHADO - 

OAB:17275/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Suely Tomaz Pelegrini - OAB:14124/MT

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do exequente, via DJE, 

para manifestação sobre a certidão de fls. 227, nos termos da decisão de 

folhas 225 de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80790 Nr: 4152-24.2008.811.0004

 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: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 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 sobre a certidão de fls. 203, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257056 Nr: 10894-50.2017.811.0004

 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: Arcalino Quirino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT 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:

 Certifico que a contestação e documentos de fls. 91/127, foram 

apresentados no prazo legal, motivo pelo qual impulsiono os presentes 

autos para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 15 dias, 

querendo, apresente impugnação a contestação e documentos 

apresentados.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259050 Nr: 12203-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Familia Serviços Ltda, Silvia Maria Aires Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Santos Vasconcelos, Ana Paula Lemes 

de Oliveira

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

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185, Marília Carolina Mota - OAB:21.206

 Certifico que, tendo em vista que a carta de citação de fl. 71, endereçada 

a requerida Ana Paula Lemes de Oliveira, foi devolvida pelos Correios pelo 

motivo "não existe o número" e, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 

5 dias, se manifeste acerca de referida devolução e requeira o que 

entender de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270321 Nr: 1230-58.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanice Santos de Alcantara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCB, Juçania Barbosa de Azevedo Coutinho, 

Wendel Balduino Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galeno Nunes Ferreira - 

OAB:17115/MT, Rafael Rabaioli Ramos - OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para 

que no prazo de 5 dias, se manifeste acerca da certidão do Oficial de 

Justiça de fl. 112 e requeira o que entender de direito em termos de 

prosseguimento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182542 Nr: 4548-88.2014.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Dall Agnol

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

OAB:GO/22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que todas as cartas de citação endereçadas 

ao executado foram devolvidas pelos Correios pelo motivo "mudou-se", 

conforme fls. 83 a 86 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referidas devoluções e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64240 Nr: 7220-50.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 Certifico que, tendo em vista que o executado às fls. 179/186, apresentou 

impugnação a penhora realizada e, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 

15 dias, querendo, se manifeste acerca de referida impugnação e requeira 

o que entender de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265409 Nr: 16428-72.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvestre da Costa Lima, Lara Lima Satler, Elia da Costa 

Lima Satler, Sandra Lima Satler, Tomaz Aquino da Silva, Anderson Lima da 

Silveira, Eliel Lima Satler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elia da Costa Lima Satler, Sandra Lima Satler, 

Tomaz Aquino da Silva, Eliel Lima Satler, Lara Lima Satler, Anderson Lima 

da Silveira, Silvestre da Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joice Luiz Tameiros - 

OAB:53698/BA, Vidal Chagas do Carmo - OAB:GO 10.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vidal Chagas do Carmo - 

OAB:GO 10.879

 Vistos.

1. INTIME-SE o reconvinte/requerido para pagar as custas processuais 

indicadas à fl.53, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição no que se refere à reconvenção.

 2. Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261034 Nr: 13640-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliel Lima Satler, Lara Lima Satler, Elia da Costa Lima 

Satler, Sandra Lima Satler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvestre Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Borges Andrade - 

OAB:MT 18.994, Vidal Chagas do Carmo - OAB:GO 10.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:2091, Joice Luiz Tameiros - OAB:53698/BA

 15.Diante do exposto e de tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido 

do requerido de fl.80, bem como INDEFIRO o pedido do requerente de fls. 

105/106, por não ter comprovado a permanência do demandado no imóvel. 

16.INTIME-SE o exequente para dar andamento no feito ou requer o que 

entender de direito, bem como juntar o acórdão proferido nos autos Cód.: 

166882 e a certidão de trânsito em julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. 17.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262030 Nr: 14266-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aritanan Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Frente ao exposto, DEFIRO o pedido de arresto online, via Bacenjud, 

de valores em contas e aplicações tantos quantos bastem para garantir a 

execução que porventura existirem em nome do executado Aritanan 

Lopes dos Santos. 13.Após, INTIME-SE a parte exequente para promover 

a citação da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

desconstituição do arresto e extinção do feito (art. 485, III, §1º, do 

CPC/2015).14.Frisa-se que somente após ser aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo (art. 830, §3º, do CPC/2015). 15.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212031 Nr: 10693-29.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júnior Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COVAP de Goiás S/A - Materiais Para 

Construção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando o pedido da parte autora emanado às fls. 120, 

DETERMINO a citação editalícia do requerido elencado na inicial, pelo prazo 

de 30 (trinta) dias, conforme 256, II, do CPC/2015.

2. Transcorrido o prazo assinalado sem manifestação dos executados, 

NOMEIO desde já Defensoria Pública desta comarca para, na qualidade de 

curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com fundamento no 

artigo 72, II, CPC/2015.

3. Manifestando-se a Defensoria Pública, REMETAM-SE os autos à 

Fazenda Nacional e ao Ministério Público para manifestarem interesse no 

feito, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Após, voltem-me conclusos para saneamento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254056 Nr: 8985-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->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: Beatriz Aparecida Woiciechoswki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUHAIR TAWFIQ MAHMUD ABU RUB, 

TERCEIROS E POSSÍVEIS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Tendo em vista que a parte requerida foi citada por edital e permaneceu 

inerte (fls. 141), NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca para, na 

qualidade de curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com 

fundamento no artigo 72, II, CPC/2015.

2. Manifestando-se a Defensoria Pública, REMETAM-SE os autos ao 

Ministério Público para manifestar interesse no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

3. Após, voltem-me conclusos para saneamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233917 Nr: 11949-70.2016.811.0004

 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): FRANCISCO CARLOS COSTA DA LUZ - ME, 

Francisco Carlos Costa da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu às fls. 113 

o sobrestamento do feito pelo período de 01 (um) ano.

 2. Assim, SUSPENDO o andamento processual, pelo prazo de 01 (um) 

ano, a fim de possibilitar a parte exequente a busca por bens livres para 

satisfação da execução.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 485, III, do 

CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. 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: V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia s/a, Valdeci Correa 

Ramos Queiroz, Waigle Agnelli Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O

 VISTOS.

1. CONVERTO a ação de execução de título extrajudicial em 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do art. 523 e ss. do CPC/2015.

2. Assim, INTIME-SE a parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado às fls. 394, 

acrescido de custas, se houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e 

incidência de honorários advocatícios também no percentual de 10% 

sobre o valor da execução, conforme art. 523, §1º, do CPC/2015.

3. 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 a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 32678 Nr: 207-05.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. H. Borges Me, CLEUZA HELENA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECOMATH - COMÉRCIO DE MATERIAS 

HOSPITALARES E MEDICAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON AZOLINI - OAB:3094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BOSCO PERES - 

OAB:13451/GO

 Vistos.

 1. Trata-se de Cumprimento de sentença movido pelas partes acima 

mencionadas.

2. Às fls. 345, determinou-se a penhora online em nome dos sócios da 

empresa executada.

3. A parte demandada apresentou exceção de pré-executividade (fls. 

352/359), a qual foi acolhida para determinar a liberação dos valores 

penhorados em nome dos sócios da empresa devedora (fls. 366/367).

4. O executado apresentou conta bancária para expedição do competente 

alvará de levantamento (fls. 374).

5. A contadoria judicial apresentou cálculo do débito perquirido nos autos 

(fls. 375).

6. Os autos foram remetidos a esta vara em razão da Resolução nº09 

TJMT- TP, de 23 de agosto de 2018, que modificou a competência das 

varas cíveis desta Comarca (fls. 376).

7. O demandado reitera o pedido de liberação dos valores e manifesta 

concordância com os valores apurados pelo contador judicial (fls. 

380/381).

8. É O RELATÓRIO. DECIDO.

9. EXPEÇA-SE Nobre Gestora o competente alvará de levantamento, via 

SICONDJ, dos valores depositados nas contas judiciais de fls. 370/373 em 

nome do titular da conta de fls. 380, conforme requerido.

10. HOMOLOGO os cálculos elaborados pela contadoria judicial às fls. 

375, ante a ausência de impugnação.

11. INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

regular prosseguimento do feito, requerendo as medidas que entender 

hábeis ao cumprimento da obrigação executiva, sob pena de extinção.

 12. Após, voltem-me conclusos.

13. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206867 Nr: 7678-52.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Digital Serviço de Publicidade e Comunicação 

Visual Ltda Me, Walter Evangelista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando o pedido da parte autora emanado às fls. 66, DETERMINO 

a citação editalícia de todos os executados elencados na inicial (fls. 04), 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme 256, II, do CPC/2015.

2. Transcorrido o prazo assinalado sem manifestação dos executados, 

NOMEIO desde já Defensoria Pública desta comarca para, na qualidade de 

curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com fundamento no 

artigo 72, II, CPC/2015.

3. Manifestando-se a Defensoria Pública, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, querer os atos necessários ao deslinde da 

ação, bem trazer memória de cálculo atualizada do seu crédito, sob pena 

de extinção, conforme art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275756 Nr: 4575-32.2018.811.0004
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basilio Nocera Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CARNEIRO DE 

SOUZA - OAB:25172, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano de Miguel - 

OAB:6600 OAB/MS, LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA - 

OAB:9498-MS

 Vistos.

1. Tendo em vista a impossibilidade das partes se fazerem presentes na 

audiência marcada, DESIGNO nova audiência de conciliação/mediação 

para o DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 15h00Min(Horário Oficial do 

Estado de Mato Grosso).

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

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

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

CPC/2015.

3. Intimem-se as partes, via Dje, por meio de seus respectivos advogados.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187724 Nr: 8479-02.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Álvaro Luís Munaretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 9.Diante do exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTES os embargos de declaração e DOU provimento para 

retificar a sentença de fl. 155 que passará a vigorar da seguinte forma:“5. 

Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades de 

fls. 151/153, para que produza os jurídicos e legais efeitos. Por 

consequência, DETERMINO a suspensão do feito durante o prazo 

acordado pelas partes (10/07/2028).6.Decorrido o prazo de suspensão, 

INTIME-SE a parte exequente para informar no prazo de 05 (cinco) dias se 

houve o cumprimento integral do acordo, sob pena de presumir-se 

cumprido com a consequente extinção e arquivamento do feito.7.Custas e 

honorários advocatícios conforme o acordado entre as 

partes.8.DETERMINO o cancelamento da penhora de fl. 140, 

concomitantemente, DESTITUO Álvaro Luís Munaretto do encargo de fiel 

depositário. 9.Expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.”10.Sem prejuízo, CUMPRA-SE a aludida decisão, aqui 

reformada.11.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263373 Nr: 15099-25.2017.811.0004

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRA COLOR CINE FOTO SOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de cobrança movida pelas partes acima 

mencionadas, todas nos autos qualificadas.

2. A parte autora argumenta que entabulou com a empresa requerida um 

Contrato de Prestação de Serviço de Correspondente no País 

nº030246-11. Relata que houve descumprimento do item 4.1.9 da cláusula 

quarta do mencionado contrato, o que motivou a suspensão da execução 

do serviço, uma vez que a parte ré deixou de efetuar a prestação de 

serviços dentro dos padrões de qualidade e rotinas definidos.

3. Requer, em síntese, a rescisão do contrato de correspondente no país 

e a cobrança dos valores devidos a título de pagamento pelo acerto do 

valor apurado, consubstanciado na falha de repasse referente às 

operações entre os dias 02.05.2017 e 06.06.2017. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 12/110.

4. Designada audiência de conciliação, a sessão restou infrutífera, sem 

acordo entre as partes (fls. 114).

5. A parte ré contesta a ação. Afirma que, em 06.06.2017, foi recolhido o 

montante de R$6.000,00 (Seis mil reais) da conta da empresa demandada 

e que tal valor não foi imputado no saldo devedor. Expõe que a rescisão 

contratual se deu de forma abrupta, sem aviso prévio. Em suma, requer a 

improcedência dos pedidos iniciais para que seja abatida a quantia de 

R$6.000,00 (Seis mil reais) da dívida cobrada (fls. 118/120).

6. Os autos retornaram conclusos.

7. É O RELATÓRIO. DECIDO.

8. Não havendo preliminares arguidas e nem vícios processuais a serem 

sanados de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

9. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

10. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio 

da lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me 

conclusos para sentença.

11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260728 Nr: 13447-70.2017.811.0004

 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: Jose Xavier de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilda Fernandes Barbosa

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES - OAB:20.607

 DISPOSITIVO:16. Diante de tudo que dos autos consta, AFASTO a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida.17.INDEFIRO, por hora, o pedido 

de desfazimento de obras e imposição de multa, perquirido às fls. 78.18. 

Não havendo sido constatadas irregularidades passíveis de macular a 

marcha processual, O DOU POR SANEADO.19. Ao considerar que não 

foram deduzidas as provas que se pretende produzir, INTIMEM-SE as 

partes para as especificarem, justificando sua necessidade, no prazo de 

05 (cinco) dias sucessivos, a começar pela parte autora.20. Após, 

voltem-me conclusos para deliberações.21.Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205085 Nr: 6637-50.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto dos Santos, Maria Luiza Ferreira dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Turmin Azevedo dos Santos, Wilson Azevedo 

dos Santos, Milton Azevedo dos Santos, Vanise Veloso Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurisan de Santana Azevedo - 

OAB:MT 3.573, Leandro Vinicius Camargo dos Santos - 

OAB:19899/O-MT, Rafael Duarte dos Santos - OAB:19.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17.Não tendo sido constatadas irregularidades passíveis de macular a 

marcha processual, DOU O FEITO POR SANEADO.18. Por outro lado, 

considerando que o feito carece de instrução probatória, DEFIRO o pedido 

de fls. 317 no intuito de ser produzida prova oral consistente na OITIVA DE 

TESTEMUNHAS, com o intuito de aferir o lapso temporal do exercício da 

posse mansa e pacífica do requerente sobre os imóveis.19. Com isso, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 04 DE ABRIL DE 

2019, às 14hs30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO) devendo as partes 

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

preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).20.Consigno que CABE AO 

ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A TESTEMUNHA POR ELE 
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ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

a qual deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

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

intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, §1º, CPC/2015), 

DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na realização da 

intimação a que se refere importa desistência da inquirição da testemunha 

(§3º, art.455, CPC/2015).21. A parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação acima aludida, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição (art.455, §2º, CPC/2015).22. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265244 Nr: 16334-27.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aderaldo Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 14.Diante do exposto, REJEITO a preliminar de conexão trazida pelo 

Banco demandado às fls. 52.15.DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, nos termos do art. 6º, VII e VIII do CDC.16.Não sendo constatados 

vícios capazes de macular a marcha processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.17.De outro norte, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão.18.Após, voltem-me conclusos.19.Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225843 Nr: 6383-43.2016.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemarino Bavaresco, José Orlando Boeno, 

José Ivo Camilo do Nascimento, Isaac Marino Bavaresco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 8.É O RELATÓRIO. DECIDO.9.Ao considerar a informação trazida pelo réu 

às fls. 39 acerca do falecimento do requerido José Ivo Camilo do 

Nascimento e, em atenção ao dever de cooperação entre as partes para 

que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Art. 

6º, CPC), entendo que o requerimento do autor merece prosperar. 

10.Assim, com arrimo no art. 6º do CPC, INTIME-SE a parte demandada 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar informações acerca do 

eventual registro de óbito, local ou informações sobre inventário do Sr. 

José Ivo Camilo do Nascimento no intuito de possibilitar ao postulante a 

habilitação do espólio do feito.11.Com a manifestação, ABRA-SE vistas ao 

autor, pelo prazo de 05 (cinco), com o fito de requer as medidas 

necessárias ao deslinde da ação, sob pena de extinção do feito.12.Após, 

voltem-me conclusos. 13.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286456 Nr: 10884-69.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBC, HSc, HSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 10884-69.2018.811.0004 – Código 286456

Vistos.

Expeça-se carta precatória ao juízo da comarca de Sinop/MT para o 

devido cumprimento da decisão prolatada às fls. 97 destes autos, a qual 

defere o pedido de permanência do autor, Marcos Bueno Curi, com a 

menor Haila Silva Curi, durante as férias escolares, no período de 

15/12/2018 a 03/01/2019.

Cumpra-se com urgência.

Barra do Garças/MT, 17 de dezembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94748 Nr: 8524-79.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. MONTEIRO DE FARIA-ME, Nilson Monteiro de 

Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): N. MONTEIRO DE FARIA-ME, CNPJ: 

04839706000100 e atualmente em local incerto e não sabido NILSON 

MONTEIRO DE FARIA, Cpf: 62285076134, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos devedores para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestarem nos autos quanto a penhora on-line realizadas às fls. 72 do 

feito.

Despacho/Decisão: VISTOS.Intime-se a parte executada para, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestar quanto a penhora realizada à fl. 72.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 17 de dezembro de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 237617 Nr: 14553-04.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdiney Soares Silva, Evandira Rosa Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A, Pollyana Machado de Moraes Varjão - OAB:MT 

14.025, Sylvia Maria de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, Tânia de 

Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 Vistos.

Defiro a cota retro.

 Intime-se o autor pessoalmente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente nos autos prestação de contas dos valores bloqueados as fls. 

127/130, bem como eventual interesse no prosseguimento da execução.

Com a manifestação, dê-se ciência ao executado.

 Após, faça vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274359 Nr: 3716-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 
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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: Faculdades Cathedral de Ensino Superior, Sandro Luis 

Costa Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Campos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido de segurança pleiteada 

pela autora na inicial (art. 1º e ss da Lei nº 12.016/2009 c/c 487, I, do 

CPC). Sem custas e despesas processuais, conforme estabelece o art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.Indevidos honorários 

advocatícios, na esteira das Súmulas 512 e 105, respectivamente do STF 

e STJ.Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Barra do Garças/MT, 14 de 

dezembro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286982 Nr: 11212-96.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lica Sousa Lima, Agamenon Bastos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT, Estado 

de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 286982

Vistos.

Intime-se pessoalmente o requerente e a representante do requerente, 

conforme endereço constante nos autos.

 Cumprida a diligência, faça nova vista dos autos à Defensoria Pública 

para manifestação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 04 de dezembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282655 Nr: 8682-22.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar de Oliveira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Mesquita Coelho, Municipio de Torixoréu 

- MT, Inês Moraes Mesquita Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Defiro o pedido de parcelamento de custas processuais a ser realizado 

em 05 (cinco) vezes iguais e sucessivas.

 Intime-se o autor para o pagamento da 1ª parcela em 10 (dez) dias. As 

demais devem ser pagas mensalmente, de forma sucessiva, sob pena de 

extinção.

Recolhida a primeira parcela, voltem-me para analisar a inicial.

Sem o recolhimento, voltem-me para sentença extintiva.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178005 Nr: 12279-72.2013.811.0004

 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: Zenilda Simon Barbosa Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira - OAB:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281871 Nr: 8218-95.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenir Bach Caldeira Ribeiro de Sena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucineide da Silva Lopes, Município de Barra 

do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, por vislumbrar, neste 

momento, o perigo da demora, o que o faço com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil. À distribuição para a inclusão no polo passivo 

da demanda do Município de Barra do Garças - MT.Após, CITEM-SE os 

Requeridos para oferecerem contestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob 

pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Diante do fato de que a parte requerida é a 

Fazenda Pública, bem como no presente caso não se admite 

autocomposição, deixo de designar audiência de conciliação nos termos 

do art. 334, §4º, II do CPC.Defiro o benefício da justiça gratuita, conforme 

requerido.Cite-se. Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176410 Nr: 10387-31.2013.811.0004

 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: Alzira Simon Barbosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, Diego Santiago Freitas Diniz - OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176413 Nr: 10390-83.2013.811.0004

 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: José Rodrigues de Freitas
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176419 Nr: 10397-75.2013.811.0004

 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: José Dutra Correa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

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

Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176423 Nr: 10401-15.2013.811.0004

 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: Dinair Gonçalves Paula

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176528 Nr: 10522-43.2013.811.0004

 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: Gislene Mendes de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, Diego Santiago Freitas Diniz - OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 157/164 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

70/74.

 Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190399 Nr: 10571-50.2014.811.0004

 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: Teodora Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269508 Nr: 689-25.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Santana Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.
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Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166798 Nr: 9365-69.2012.811.0004

 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: Município de Barra do Garças - MT, Maria Cecilia de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dias de Jesus, Valéria F. Borges Sales 

Dias

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

de Mato Grosso - OAB:, Procurador do Município de Barra do 

Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 Acerca de eventual acordo, bem como sobre o teor das informações 

juntadas às fls. 126/127, diga o requerente.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177167 Nr: 11348-69.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cidália Pereira de souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262472 Nr: 14545-90.2017.811.0004

 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: Ronaldo Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 60618 Nr: 3775-24.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salto Alto Artigos de Couro Ltda, Gustavo Paz 

de Oliveira, Alice Assunção Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963, Érika Carvalho Assis - OAB:MT 10.905, Paulo Emílio 

Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Rodrigo Corbucci - 

OAB:MT 15.002-B

 Assim, diante do entendimento acima expostos e da documentação 

acostada aos autos, nota-se que de fato os valores bloqueados em nome 

da executada Alice Assunção Simões, realmente é oriundo de pensão 

recebida junto ao Banco Bradesco e não ultrapassa o valor de 40 salários 

mínimos, fls. 156, sendo assim considerado impenhorável pelo 

ordenamento jurídico.Assim, defiro o pleito da executada:O desbloqueio 

integral do valor penhorado na conta junto ao Banco Bradesco, Agência n° 

1691-8, Conta n° 6835-7 de titularidade da executada Alice Assunção 

Simões. (extrato de bloqueio).Promova com o levantamento dos valores, 

em beneficio da executada, intimando-a para informar a conta para 

levantamento. Intime-se o exequente para apresentar conta para o 

levantamento do valor bloqueado as fls. 156verso, R$ 121,38 (cento e 

vinte e um reais e trinta e oito centavos). Sem prejuízo, intime-se o 

exequente para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito nos autos, tomando as providências atinentes ao protesto da CDA 

do autos nos termos artigo 1º da lei 9.492/97. Não havendo no prazo 

concedido, manifestação dê ciência ao Ministério Público.Intime-se. 

Cumpra-se expedindo alvará, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177101 Nr: 11267-23.2013.811.0004

 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: Maria Dias Campos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 79365 Nr: 2794-24.2008.811.0004

 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: Maria Terezinha Fuganti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Nery Fuganti, ROMUALDO NARDI, 

Innovare Administradora em Recuperação em Falência
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERRI JOSÉ BRANCHER - 

OAB:11.750/SC, KLEITON LAZZARI - OAB:8727-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT, Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello - 

OAB:8798-A/MT

 VISTOS.

Considerando o acórdão proferido nos autos nº 3006-08.2018 (CIA), bem 

como a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09, que alterou as competências das 

varas cíveis de Barra do Garças, DETERMINO a redistribuição do 

processo para a respectiva vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171135 Nr: 3754-04.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurélio José Tadei

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 Vistos.

 Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 203274 Nr: 5657-06.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Cristina Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264363 Nr: 15734-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Rosa de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorcas Cardoso de Moraes 

Gonçalves - OAB:GO 11.221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177175 Nr: 11356-46.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Gouveia Borges

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

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

de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177484 Nr: 11708-04.2013.811.0004

 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: Eliane Mendes Dourado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 159182 Nr: 12053-38.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Márcia Helena Lima Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que já houve a emissão do precatório requisitório, conforme 

se vê às fls. 363/364, a renúncia de fls. 366 se torna prejudicada.

 Assim, aguarde-se o pagamento do precatório.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 2223 Nr: 2253-74.1997.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA E CONF. RIO GARÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 Processo nº. 2253-74.1997.811.0004 – Cód. 2223

VISTOS.

Realizada a busca de ativos em nome da empresa executada, via sistema 

BACENJUD, esta restou infrutífera, conforme extrato anexo.

Dessa forma, em face da ausência de bens, suspendo o feito, pelo prazo 

de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Dê ciência ao autor.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 05 de dezembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177187 Nr: 11368-60.2013.811.0004

 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: Silvia Regina Peres Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

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

Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 216231 Nr: 601-55.2016.811.0004

 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: Julyanna Cristina de Souza Barros

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, julgo IMPROCENDENTES os pedidos constantes na exordial, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, extinguindo o feito, 

com resolução de mérito.Condeno a autora ao pagamento dos custos 

sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor 

dado à causa, devendo observar a condição suspensiva de exigibilidade, 

visto que a autora é beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.Publique-se, Registre-se e 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176712 Nr: 10755-40.2013.811.0004

 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: Vitorio Pereira da Silva Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 235792 Nr: 13281-72.2016.811.0004

 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: Ademilson Castro Silva, Adenilson Candido da Silva, 

Alessandra Ribeiro Porto do Couto, Auflaides Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Pollyana Machado de Moraes Varjão - 

OAB:MT 14.025, Sylvia Maria de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 207635 Nr: 8102-94.2015.811.0004

 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: Nair Teresinha Maciel Costa
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274279 Nr: 3672-94.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aderson Rodrigues Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para manifestarem acerca de eventuais provas a 

ser produzidas em juízo.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199651 Nr: 3503-15.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Soares de Almeida Brito, José de Almeida Brito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

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

Mato Grosso - OAB:

 Código 199651

Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos propostos 

pelo ESPÓLIO DE MARIA SOARES DE ALMEIDA BRITO em face da decisão 

de fls. 430/440. Sustenta o(a) embargante a existência de contradição e 

omissão, uma vez que este juízo não teria determinado o pagamento dos 

valores referente ao tratamento, bem como não houve manifestação 

acerca da manutenção da tutela antecipada.

 Manifestação do embargado juntada às fls. 559/561.

É o relatório necessário.

Fundamento e decido.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

A legislação procedimental estatui que os Embargos de Declaração tem 

por objetivo aclarar questões referentes a ambiguidade, contradição, 

obscuridade, ou ainda, suprir omissão sobre tema de pronunciamento 

obrigatório.

No caso, o embargante sustenta eventual nulidade, no sentido de que não 

teria havido a determinação do bloqueio judicial para garantir o pagamento 

do tratamento médico. Todavia, não se pode falar em omissões porque os 

fundamentos que pertinentes para o deslinde da causa em comento foram 

explicitados na decisão embargada, assim como que em nada alteram ou 

modificam os fundamentos adotados como razão de decidir.

Outrossim, a reforma da decisão prolatada deve ser pleiteada através dos 

meios judiciais ordinários pertinentes ao caso, e não via embargos de 

declaração com efeitos infringentes, que pressupõem a excepcionalidade 

da medida, quando concretamente constatados motivos para tanto.

Ademais, o juízo manifestou fundamentadamente acerca da perda do 

objeto da ação, ante o falecimento da autora, não havendo, portanto, que 

se falar em omissão do juízo.

 - DAS CONCLUSÕES

 Diante do exposto, ante a ausência de hipótese de cabimento, REJEITO os 

Embargos Declaratórios interpostos pelo(a) Embargante e mantenho a 

decisão embargada por seus próprios fundamentos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

 Barra do Garças/MT, 17 de dezembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Intimação

Processo:9963-13.2018.811.0004 - codigo 384803

Partes:MICHAEL ROBB OLIVEIRA e ANA PAULA DE SOUZA

Advogado:Rogério Nóbrega da Silva

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 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 178241 Nr: 86-88.2014.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Alves Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131

 Em 23.08.2018, às 16hrs42min (MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão. Após o MM Juiz, em áudio, 

decidiu: “1. Declaro extinta a punibilidade face ao reeducando Rodrigo 

Alves Miranda, nos termos do art. 110, §1°, do Código Penal. 2. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se. 3. Intimem-se as partes.” Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010970-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

W.D. COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA DE JESUS PAULA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/02/2019, às 18h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010139-26.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIM PATRICIA DA SILVA MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO(A))

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO(A))

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL MIX 10 EIRELI (EXECUTADO)
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BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

META FRIO I EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ AIRES CIRINEU NETO OAB - GO6244 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa juntada 

no Id nº 14152196, sob pena de remessa ao arquivo.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002174-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA PARRELA DE AVELAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR GOMES DE SOUZA OAB - GO32519 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA SOUSA THOMAZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002169-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MAIARA OLIVEIRA DE ALMEIDA - PLASTICOS - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUSTREGESILO ALEXANDRE DE ATHAYDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002175-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO LATO SENSU EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANNA COSTA DE OLIVEIRA OAB - GO50530 (ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA NEIVA OAB - GO45320 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO SILVA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002177-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO LATO SENSU EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANNA COSTA DE OLIVEIRA OAB - GO50530 (ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA NEIVA OAB - GO45320 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLANI FERREIRA COUTINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002165-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3. Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011977-96.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS VIANA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento do 

valor remanescente da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte 

autora requer a transferência do numerário para conta bancária por ele(a) 

indicada. 2. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada no ID nº 15883264. 3. 

Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, 

o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 

e 924, II do Código de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já 

realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO o processo em 

apreço. 4. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 

partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 5. 

Publique-se. 6. Registre-se. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011658-31.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA FERREIRA VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 144,80 (cento e 

quarenta e quatro reais e oitenta centavos), referente à taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 
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recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 230002 Nr: 9102-95.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanoel Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659, Rones Kley da Silva - OAB:20749-0/MT

 SENTENÇA

Código: 230002

 Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

 2. Cuida-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência visando a apuração 

do delito supostamente praticado por Emanoel Gomes de Oliveira, previsto 

no art. 28 da Lei n° 11.343/06, cuja pena prescreve em dois anos. Nesse 

diapasão, considerando que o fato se deu em 24.07.2016, a prescrição da 

pretensão punitiva do caso sub judice é insofismável, vez que inexiste 

causa de suspensão ou interrupção até a presente data.

3. Isto posto e observando a combinação do artigo 107, IV do CP, e artigo 

30 da Lei 11.343/06, DECLARO extinta a punibilidade do fato sub judice.

4. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se, registre-se, intime-se.

7. Notifique-se o MP.

8. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 06 de novembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 281283 Nr: 7894-08.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waleed Shamma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 SENTENÇA

Código: 281283

Vistos.

Trata-se de termo circunstanciado de ocorrência que versa sobre a 

prática, pelo autor do fato Waleed Shmma, do crime de calúnia (art. 138 do 

CP), contra Patrícia Lorrayne Sousa Vasconcelos, fatos ocorridos em 

27.04.2018.

1. Inicialmente, versando sobre a prática do crime de calúnia, é sabido que 

para iniciar-se uma ação penal privada é imprescindível que ocorra o 

ajuizamento da queixa-crime no período 06 (seis) meses a contar da data 

em que o legitimado tomou conhecimento da pessoa do suposto autor do 

fato. Ocorre que, o delito em voga foi praticado em 27.04.2018 e até o 

presente momento não foi ofertada a inicial acusatória, resultando na 

consequente decadência do fato típico em apreço.

 2. Isto posto e observando o art. 38 do Código de Processo Penal aliado 

ao art. 92 da Lei 9.099/1995, DECLARO, extinta a punibilidade do fato sub 

judice com fulcro na inteligência extraída do art. 107, inciso IV, do Código 

Penal, não implicando este decisum em obstáculo à propositura de 

eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do 

CPP).

3. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 4. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

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

Barra do Garças-MT, 07 de novembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 261619 Nr: 14001-05.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Robson Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson de Souza Rocha Junior, Bartholomeu 

Soares de Andrade Neto, Bruno de Carvalho Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6.Isto posto, por visar efeito meramente modificativo não colimando um 

provimento integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em 

apreço, por não vislumbrar nenhuma contradição, obscuridade ou omissão 

na decisão embargada, notadamente quando se fundamentou em 

argumentos que se prestam para sustentá-la, não sendo aqui a sede 

adequada para se corrigir eventual erro de julgamento.7.Intime-se. 

8.Cumpra-se.9.Barra do Garças-MT, 13 de novembro de 2018.Fernando 

da Fonsêca MeloJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002179-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN SILVIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta evidencia-se pois a autora alega que 

teve seu nome restrito pelo réu no montante de R$1.287,23 (mil duzentos e 

oitenta e sete reais e vinte e três centavos), referente a uma suposta 

dívida de cartão de crédito. Relata que nunca solicitou referido cartão e 

não fez uso do mesmo. Ademais, por se tratar de relação consumerista, a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade de a parte autora 

produzir a dita prova negativa. No que tange o requisito do perigo de dano, 

este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há na 

presente rusga elementos que evidenciam que houve a inscrição e 

manutenção indevida pelo réu do nome da demandante nos órgãos de 
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restrições ao crédito, causando gravames de ordem pessoal e moral a 

esta. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema 

urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de 

seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de 

sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Tendo em vista já ter sido 

aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 
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13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último 

caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo 

deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000115-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DILVO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000115-82.2018.811.0004 Pólo Ativo: DILVO GOMES DA SILVA 

Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde afirma o autor que a Reclamada ingressou com 

ação de busca e apreensão por atraso das duas primeiras parcelas, mas 

que foi julgada improcedente em razão do autor ter quitado a divida. No 

entanto, em razão da atitude da reclamada, teve diversos problemas, visto 

que o veiculo (motocicleta) foi apreendido, transferido e provavelmente já 

vendido pela ré, visto que não devolve o bem. Na contestação, o Banco 

réu alega que não existe atitude indevida em ter retirado o bem, visto que a 

obrigação é resolúvel e o banco detinha a posse do bem, e ainda que a 

devolução do bem ainda não ocorreu porque o autor se nega a receber o 

bem. Pois bem, entendo que a discussão neste processo cinge-se na 

atitude da parte reclamada ter ingressado com ação de busca e 

apreensão o que gerou os problemas atualmente sofridos pelo autor, ou 

seja, analise da sofrimento de ordem moral, sendo que quanto a devolução 

ou não do veiculo (danos materiais) caberá somente na analise do 

processo discutido. Assim, evidente que a atitude do Banco Réu foi 

indevida, visto que a situação enfrentada pelo autor poderia ter sido 

resolvida desde o começo, quando reconhecido o pagamento, no entanto 

prolonga-se por mais de quatro anos. 3.2. DO DANO MORAL No que tange 

ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da 

reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida, e ainda no caso dos autos, 

gerou maiores danos visto que o autor teve seu veiculo apreendido e não 

restituído. Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na conduta 

da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do 

fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as 

normas jurídicas imperativas. Entretanto, é de se salientar que o prejuízo 

moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma 

que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo, prudência, razoabilidade e severidade. A respeito do valor 

da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é 

no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito mil reais). 5. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a) CONDENAR, os Reclamados BANCO BRADESCO S/A , a pagar a 

quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante DILVO GOMES DA SILVA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) . Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVIBAR DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUAIA PESCA E NAUTICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ALBERTO MOREIRA CARVALHO OAB - GO21375 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000456-11.2018.811.0004 Pólo Ativo: JOSE ALVIBAR DA 

SILVA JUNIOR Pólo Passivo: ARAGUAIA PESCA E NAUTICA LTDA - EPP 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 
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buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, onde em resumo, 

alega o Reclamante que encaminhou sua lancha para conserto com a 

reclamada, permanecendo por mais de ano, e que mesmo após retirar o 

produto, apresentou defeito, sendo que encaminhou em outro local e foi 

verificado diversos defeitos nos serviços prestados pela ré, onde tiveram 

que ser feitos novamente, pugna pelo pagamento da quantia de 

R$5.960,00, gastos para o conserto definitivo e ainda danos morais. Na 

contestação, a reclamada alega que arrumou devidamente a embarcação 

do autor, sendo certo que a pessoa mencionada pelos reparos não 

poderia efetuar os serviços, visto ser o único que presta esse tipo de 

serviço na região, pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, 

analisando os documentos apresentados pelo autor, verifica-se que o 

mesmo apresenta somente uma declaração, assinada por pessoa 

identificada por prestação de serviço autônomo, ao qual supostamente 

teria realizado o serviço de conserto. Porém, tal documento não é capaz 

de garantir que realmente foi prestado referido serviço, e tampouco houve 

comprovação da compra de peças na época desse suposto conserto, 

visto que se houve troca de peças, não existe nota fiscal de compra de 

produtos na data em questão. Sabe-se o autor, que nos Juizados 

Especiais inexiste possibilidade de pericia, de forma que ao ingressar no 

presente Juízo dispensa eventuais provas que poderiam ser produzidas 

na Justiça Comum, a fim de utilizar as provas anexadas na inicial. No 

entanto, as provas produzidas neste processo são insuficientes para 

comprovar os fatos alegados na inicial, de modo que a improcedência se 

impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO 

INICIAL. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDNAMARCIA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1000601-67.2018.811.0004 Pólo Ativo: EDNAMARCIA SOARES 

DA SILVA Pólo Passivo: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Trata-se de ação de indenização por danos morais 

e materiais, e verifico que as partes acima mencionadas, transigiram sobre 

o objeto desta lide quanto ao dano material, conforme acordo apresentado 

cuja cláusulas estão devidamente regulares em ata de audiência. Certo é 

que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. Com efeito, a Reclamada comprova 

o cumprimento do acordo, ao qual deve o processo ser extinto quanto a 

empresa VIA VAREJO S/A. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no artigo 487,III 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O 

PROCESSO, com RELAÇÃO A EMPRESA VIA VAREJO S/A, COM 

resolução de mérito ante o cumprimento da obrigação. Expeça-se eventual 

alvará em favor da parte requerente não conta informada aos autos. 

Ainda, verifica-se que no polo passivo da ação, continua a empresa 

ZURICH e os pedidos de danos morais a serem analisados, dessa forma, 

após expedição do alvará encaminhe os autos para conclusão.. Após o 

trânsito, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000181-62.2018.811.0004 Pólo ativo: ALADIM DOS SANTOS 

CAMILO Pólo passivo: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR - PERICIA Antes de 

adentrar no mérito, de proêmio verifico a necessidade de pericia técnica 

para analise dos fatos trazidos pelo autor, sendo que o presente Juízado 

Especial não pode fazer realização de pericias para analise da proporção 

de juros aplicados, e considerando que o autor não trouxe aos autos 

laudo ou documento apto que afirme que os juros são indevidos, o 

processo não poderá ser analisado por este juízo. Se caso a parte autora 

tivesse discutido somente a fraude contratual, tal pedido poderia ser 

analisado, no entanto seus pedidos se baseiam na cobrança indevida de 

juros e multas realizada em contrato de renegociação de divida, não 

entrando na esfera de competência deste juízo, diante a ausência de 

possibilidade para realização de pericia contábil. Com efeito, constato que 

a competência para o processamento e julgamento do processo é da 

Justiça Comum, pois para verificação da existência ou não de juros 

abusivos é necessário a pericia contábil, o que não é permitido no âmbito 

deste juízo. Posto que os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações de alta complexidade diante da interpretação literal do art. 3º da Lei 

9.099/95. In Verbis: O Juizado Especial Cível tem competência para 
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conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas. Entendimento este respaldado em um 

dos pilares dos Juizados Especiais, dando característica fundamental dos 

atos nesse instituto, posto que o Princípio da celeridade significa que o 

processo dever ser rápido, e terminar no menor tempo possível, por 

envolver demandas economicamente simples e de nenhuma complexidade 

jurídica, a fim de permitir ao autor a satisfação quase imediata do seu 

Direito. Verificamos que a celeridade e concentração são características 

que fundamentam o empenho do legislador em evitar dilações de prazos, 

com a finalidade de impedir que obstruído nos seus trâmites normais. 

Deste modo há de se concluir há de se concluir que na seara dos 

Juizados Especiais não são cabíveis incidentes que protelem o julgamento, 

portanto não é admitida qualquer forma de intervenção de terceiros e se 

quer realizações de exames periciais, posto que, caso fosse possível a 

aplicabilidade desses procedimentos complexos, o Sistema do Juizado 

Especial deixaria de ser especial, pois sofreria todas as etapas 

burocráticas e complexas do sistema ordinário. Nesse sentido trago à 

baila a melhor jurisprudência: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE.2. 

NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA AFIRMA NÃO POSSUIR 

CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA RECORRENTE, MAS A RÉ 

TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P ARTES. ASSIM, É 

IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA 

VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO 

DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO DO JUIZ DA 

ORIGEM.3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, VERIFICA-SE A 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3º E 51, II, 

DA LEI 9.099/95.3º51II9.0994. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O 

ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA 

AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.469.099 (260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314). JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALOR RESIDUAL 

GARANTIDO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA 

CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1.O CÁLCULO PARA 

RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO AO CONSUMIDOR, EM 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, EXIGE PERÍCIA 

CONTÁBIL.2.NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA O DESLINDE DA 

QUESTÃO TORNA INCOMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 3º DA LEI 9.099/95.3º9.0993.RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS COM A SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE 

ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46, LEI 9.099/95. A RECORRENTE 

RESPONDE POR CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES 

ARBITRADOS EM 10% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95. SUSPENDO A 

COBRANÇA DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA, PELO PRAZO DE CINCO 

ANOS, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 12, LEI 

1 0 6 0 / 5 0 . 4 6 9 . 0 9 9 5 5 9 0 9 9 1 2 1 0 6 0  ( 1 4 6 7 0 8 8 2 0 1 1 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0014670-88.2011.807.0001, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 11/04/2012, DJ-e Pág. 

239,). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

DEFEITO (OXIDAÇÃO) EM APARELHO CELULAR. POSSIBILIDADE DE 

MAU-USO OU UMIDADE EM DECORRÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A ÁGUA DE 

CHUVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO 

INEQUÍVOCA DE NEXO DE CAUSALIDADE, QUE SÓ PODE SER OBTIDO 

POR PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE SE CONFIRMA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS.1.SE O APARELHO CELULAR APARENTA MAU-USO, 

ALÉM DA OXIDAÇÃO, FICA DIFÍCIL DETERMINAR O NEXO DE 

CAUSALIDADE PARA FINS DE CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. 

CORRETA É A SENTENÇA QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS CÍVEIS, DIANTE DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA, O QUE TORNA A CAUSA COMPLEXA.2.SEM AVANÇO DE 

MÉRITO NÃO HÁ MOTIVO PARA APRECIAÇÃO DA TESE LANÇADA PELO 

RECORRIDO NO SENTIDO DE SER P ARTE ILEGÍTIMA PARA RESPONDER 

PELO FATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFIRMADA DIANTE DA 

AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE 

PELA RECORRIDA.3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

HONORÁRIOS PELO RECORRENTE VENCIDO, ESTES ARBITRADOS EM 

10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, ARTIGO 55 DA LEI 

9099/95. SUSPENSA A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS, POR CINCO 

ANOS, EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ COMO ACÓRDÃO NA FORMA DO ARTIGO 46 

DA LEI  9 .099 /95 .559099469 .099 . (296805720118070007  DF 

0029680-57.2011.807.0007, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 03/05/2012, DJ-e Pág. 

241). Ante aos entendimentos acima colacionados, independentemente do 

valor que lhe fora atribuído,, refogem da competência do juízo especial 

cível em decorrência da circunstância de complexidade do feito, que não 

se sujeitam/conformam/adequa ao procedimento especial delimitado pelo 

art. 3º da Lei Especial nº 9.099/95; posto que no caso concreto haverá a 

necessidade de promoção de perícia contábil para apurar se os valores 

cobrados são ou não legítimos. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 3º c/c 51, II, 

da Lei 9.099/95, Sugiro a EXTINÇÃO DO PROCESSO ex officio, sem 

resolução do mérito, ante a necessidade de realização de pericia técnica. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000211-97.2018.811.0004 Pólo Ativo: DEUZELENA DOS 

SANTOS LEAL SOUZA Pólo Passivo: CALCENTER - CALCADOS 

CENTRO-OESTE LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 
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de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXITENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL E 

MATERIAL, onde suscita a parte Autora, em resumo, que efetuou uma 

compra na empresa Reclamada no valor de R$79,99 parcelada em 02 

(duas) prestações, porém, percebeu que foi lançado 06 (seis) parcelas, o 

que torna a divida quase o dobro da compra, e tendo se dirigido a 

empresa, teve conhecimento que teria sido adquirido um cartão, ao qual 

não tinha interesse, o que gera prestações mensais. Na contestação, a 

empresa Reclamada documento com a assinatura da parte autora onde 

aduz que o cartão devidamente contratado, pugnando pela improcedência 

da inicial. Em que pese as alegações da parte reclamada, considerando a 

hipossuficiência da parte autora, necessário analisar as circunstancias, 

visto que o documento apresentado pela reclamada como não foi entregue 

segunda via para a autora, poderia a mesma ter assinada sem observar. 

No caso, a compra no valor de R$79,99, sendo que este valor em duas 

parcelas seria o total de R$40,00 mensais, no entanto foi lançado parcelas 

em torno de R$24,00, o que se mostra visivelmente a má-fé da reclamada, 

visto que a autora teve uma redução no valor da parcela, mas ao final 

incorreu em pagamento do dobro do produto adquirido, o que se resta 

evidente a atitude ilícita, pois os juros são extremamente abusivos. Da 

venda casada Com efeito, a regra do Código de Processo Civil estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Assim, entendo 

que o cartão adquirido no ato da compra, não tem relação com o produto 

adquirido, de forma que verifico a ocorrência da denominada venda 

casada. A “venda casada”, sob esse enfoque, tem como ratio essendi da 

vedação à proibição imposta ao fornecedor de, utilizando de sua 

superioridade econômica ou técnica, opor-se à liberdade de escolha do 

consumidor entre os produtos e serviços de qualidade satisfatória e 

preços competitivos. Ao fornecedor de produtos ou serviços, 

consectariamente, não é lícito, dentre outras práticas abusivas, 

condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de 

outro produto ou serviço (art. 39, I do CDC). Sobre o assunto: APELAÇÃO 

CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PRODUTO EM LOJA DA RÉ. 

ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DO PRODUTO DENOMINADO 

"PRESTAÇÃO SEGURA". VEDAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 39, I, DO CDC. 

Direito à informação clara e objetiva, conforme preceituam os arts. 6º, III, e 

46, ambos do CDC. Falha na prestação do serviço. Caberia à ré provar 

que a consumidora foi plenamente informada a respeito do que foi 

contratado, principalmente com relação aos serviços oferecidos 

adicionalmente, fato que não ficou demonstrado nos autos. Dano moral 

não configurado. Mero aborrecimento da vida cotidiana. Incidência da 

Súmula nº 75, do TJRJ. Devolução simples do valor pago. Inaplicabilidade 

do art. 42, parágrafo único do CDC. Recurso a que se nega seguimento 

com fulcro no art. 557, caput, do CPC. (TJ-RJ - APL: 

00122013520138190205 RJ 0012201-35.2013.8.19.0205, Relator: DES. 

AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/02/2014, 

VIGÉSIMA QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

25/03/2014 16:05) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SEGURO AO 

ADQUIRIR PRODUTO EM ESTABELECIMENTO DA RÉ. PRÁTICA ABUSIVA 

DE VENDA CASADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DA RÉ. 1. A matéria devolvida a este 

Tribunal cinge-se a ocorrência de danos morais e, em caso positivo, se a 

verba indenizatória fixada na sentença deve ser reduzida. 2. No caso, 

verifica-se a presença da chamada "venda casada", na medida em que o 

autor não pretendia a contratação do seguro, mas buscava apenas 

adquirir um aparelho celular no estabelecimento da ré. 3. Não há dúvida 

que a conduta da ré se mostrou abusiva ao impor ao autor aquisição de 

seguro indesejado, violando, portanto, o art. 39, inciso I do C.D.C. 4. O 

dano moral está inserido na própria ofensa, decorrente da gravidade do 

ilícito em si, em face da cobrança de valores incluídos na contratação 

realizada. 5. Quantum fixado em R$ 6.000,00 que comporta redução para 

R$ 3.000,00, a fim de se adequar aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 

03319392920148190001 RJ 0331939-29.2014.8.19.0001, Relator: JDS. 

DES. JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 11/10/2015, 

VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

15/10/2015 00:00) Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas 

e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou 

disponibiliza os seus produtos. De efeito, à hipótese em testilha aplicam-se 

as disposições da Lei Consumerista, comparecendo a Reclamada como 

fornecedora de serviços e a Reclamante como consumidora final. Dessa 

forma, pela situação fática é possível perceber que a reclamada age cm 

fé, devendo a relação entre as partes ser declarada inexistente. 3.1. 

DANO MORAL Ressalte-se que, para a caracterização do dano moral, por 

se tratar de algo imaterial, conquanto se encontra ínsito na própria ofensa, 

desnecessária a prova de prejuízo, pois possui natureza compensatória, 

atenuando de maneira indireta as consequências da conduta praticada 

pela Reclamada, afigurando-se inviável a exigência da prova do efetivo 

dano, pois isso decorre do próprio fato, de acordo com as regras de 

experiência comum. Isso porque se trata de hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato. É pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Quanto ao valor a ser arbitrado na 

indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). 

Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) a titulo de reparação moral, satisfazendo o caráter reparatório. 4. 

DISPOSITIVO: Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGIRO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR a reclamada CALCENTER - 

CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA ao pagamento da quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), à título de dano moral, à parte autora DEUZELENA 

DOS SANTOS LEAL SOUZA, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo e ainda qualquer débito oriundo do cartão da ré. . Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000249-12.2018.811.0004 Pólo ativo: SIMONE PASCOAL DA 

COSTA Pólo passivo: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 
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nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição no valor de R$209,00, visto que nunca 

contratou a reclamada. Na contestação, a Reclamada alega que inexiste 

dever de indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida, como contrato de origem da divida. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 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. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado OI S.A. a pagar a 

quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante SIMONE PASCOAL DA COSTA valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES NUNES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA GRECIA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT22476/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000263-93.2018.811.0004 Pólo Ativo: ALVES NUNES E CIA 

LTDA - ME Pólo Passivo: ARLINDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia da 

promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer a sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 
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é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$1.317,31 (um mil, trezentos e dezessete reais e trinta e um centavos), 

devidamente atualizados, representada pela nota em anexo. Com efeito, 

verifico que a origem da divida é licita, devendo ser acolhido in tontun os 

pedidos iniciais. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a 

Reclamado ARLINDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR a pagar à quantia de 

R$1.317,31 (um mil, trezentos e dezessete reais e trinta e um centavos) a 

Reclamante ALVES NUNES E CIA LTDA - ME, corrigidos monetariamente 

pelo INPC desde a publicação desta sentença (362 STJ) e juros moratórios 

de 1% ao mês desde a citação. (405 CC). b)Fica a parte condenada ciente 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se. 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. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000199-83.2018.811.0004 Pólo Ativo: VIVIANE REGINA 

LANGER Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a Reclamada. Na contestação a Reclamada impugna 

genericamente as alegações iniciais, aduzindo que inexiste dever de 

indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem do débito, como contrato assinado. Destarte, conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. 3.3. DO DANO 

MORAL Quanto ao pedido de reparação do dano moral, registre-se que, a 

ação da parte reclamada consistente em manter o nome do reclamante 

restrito indevidamente, caracteriza-se como ato ilícito, capaz de gerar, em 

tese, reparação por dano moral. Entretanto, em análise ao documento 

juntado pelo próprio autor em sua inicial, verifico que, por ocasião da 

inclusão do registro por parte da requerida, já existiam anotações 

preexistentes (JEQUITI). Desse modo, na hipótese sub judice, mesmo que 

inexistente a relação jurídica entre promovente e promovido e que, em 

razão disso, a negativação seja indevida, a pretensão de reparação por 

dano moral não seria acolhida, face à incidência da Súmula n.º 385 do e. 

STJ, que assim dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro 

indevido nos órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por 

dano extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, 

conforme enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 
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na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito, o que faço para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo, bem 

como a relação jurídica entre as partes. Sugiro improcedência do pedido 

de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000279-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOARES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000279-47.2018.811.0004 Pólo Ativo: VIVIANE SOARES 

MARTINS Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Assim, indefiro a preliminar 

de incompetência deste juízo. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde a autora alega, que realizou alguns exames no 

laboratório Municipal, e quando foi apresentar ao médico, não pode ser 

analisado visto que seria de pessoa diversa, que dirigiu-se até a ré, e 

disseram que tratava-se apenas de erro dos dados. Aduz que com isso 

sofreu dano de ordem moral, pois não teve como saber o estado de sua 

saúde quando pretendia. Na contestação, a reclamada alega que a autora 

se negou a fazer novos exames, e por isto não há que se falar em danos 

morais, pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, verifica-se na 

inicial, que a autora foi orientada pelo médico a fazer novos exames, 

sendo certo que não fez. Com efeito, não ficou caracterizado nos autos, 

abalo moral suficiente, tendo em vista que a situação poderia ter sido 

resolvida com realização de novos exames, ao qual não foram realizados 

pela autora, sendo certo que em nenhum momento informou que pretendeu 

realizar novos exames e teve a solicitação negada, o que neste caso 

seria passível de abalo, mas não ocorreu no presente caso. Evidente que 

houve uma falha administrativa da Ré, mas tal fato por si só não foi capaz 

de gerar qualquer prejuízo para a autora, visto que não foi diagnosticada 

erroneamente pelo ato da ré, visto que o erro foi percebido pelo médico. 

Não se pode esquecer que a sensibilidade exacerbada está fora da órbita 

do dano moral, devendo ser levado em conta que a frustração e a 

contrariedade, em certa medida, fazem parte da normalidade do nosso 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). É certo que a Constituição Federal, em seu art. 5º, 

inciso X, prevê que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 

a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”, expressando claramente 

que pode ser objeto de reparação o chamado dano moral. Com efeito, a 

improcedência da ação se impõe 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001714-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCTAVIO WILQUER SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

SENTENÇA 1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar 

o litígio conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os 

termos da avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, 

nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos 

do Código de Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, 

HOMOLOGO para todos os fins de direito a transação entabulada entre as 

partes, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- 

Sem custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON KENEDY NERO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

SENTENÇA 1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar 

o litígio conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os 

termos da avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, 

nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos 

do Código de Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, 

HOMOLOGO para todos os fins de direito a transação entabulada entre as 

partes, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- 

Sem custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001920-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA NOLETO (REQUERENTE)

FILOMENA MARQUES PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA DA SILVA NOLETO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

SENTENÇA 1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar 

o litígio conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os 

termos da avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, 

nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos 

do Código de Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, 

HOMOLOGO para todos os fins de direito a transação entabulada entre as 

partes, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- 

Sem custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002180-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIO RUFINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA MONTEIRO OAB - MT0003301A (ADVOGADO(A))

DARLAN ADIB FARES OAB - MT0009265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cuida-se de inicial de obrigação de fazer, c/c indenização por 

danos morais e pedido de tutela de urgência de processo relacionado à 

saúde, em que o senhor Alicio Rufino de Souza, demandou contra a 

Unimed de Barra do Garças/MT e a Unimed de Campinas. 2. Chegando a 

este juízo colimando concretizar a obrigação de fazer, o autor 

manifestou-se pleiteando a concessão da tutela de urgência para que a 

parte ré custeie todo e qualquer tratamento de saúde e os medicamentos 

prescritos pelo médico. Todavia, da narrativa dos fatos nota-se que a 

parte autora foi diagnosticada com lesões isquêmicas de pequenos vasos 

(microangiopatia), alzheimer e parkinson, fugindo, portanto, da alçada do 

Juizado, visto tratar-se de tratamento contínuo para o acompanhamento do 

desenvolvimento da doença. 3. De fato, uma análise da inaugural permite 

observar que o fim mirado pela demanda custear o tratamento médico 

necessário para a saúdo do autor, donde se infere que seu tratamento 

pode ser por prazo indeterminado, extrapolando o teto do Juizado. Por tais 

razões, foge da competência do Juizado da Fazenda Pública demandas 

composta por tais ingredientes, neste sentido se orientou a Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo ao se manifestar 

sobre o tema: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – 

AÇÃO COMINATÓRIA VISANDO GARANTIR O DIREITO INDIVIDUAL À 

SAÚDE - SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AOS PRINCÍPIOS QUE 

NORTEIAM OS JUIZADOS ESPECIAIS - CONFLITO QUE SE RESOLVE PELA 

FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA COMUM – QUESTÕES 

RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA – CARÁTER ILÍQUIDO DAS DECISÕES 

- COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – 

CONFLITO ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. “Não há que se aplicar 

o § 2º do artigo 475 do CPC quando tratar-se de sentenças ilíquidas ou 

que decidam pretensão que não contenha natureza econômica certa, 

tampouco àquelas demandas declaratórias, constitutivas ou 

desconstitutivas cujo provimento, ou não, deixe de albergar parâmetro 

objetivo a fim de se definir um valor certo a ser estipulado para a 

condenação.” (STJ, AgRg no AREsp 280.537/MG, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 08/04/2014, DJe 30/04/2014.)”. 

(CC 166632/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

05/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015) 4. Ante ao exposto, diante da 

jurisprudência supracitada, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 

9.099/95 e artigo 64, §1º do Diploma Processual Civil, DECLARO a 

Incompetência deste Juízo, e, em consequência, JULGO extinto o 

processo sem julgamento do mérito. 5. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 6. Sentença publicada 

eletronicamente. 7. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 8. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 9. Expeça-se o necessário.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006827-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. A. (RÉU)

L. E. D. A. (RÉU)

L. S. A. (RÉU)

 

Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO o 

advogado, constituído pela parte autora, para comparecer na Audiência de 

Mediação que foi redesignada para o dia 12/03/2019 às 16: 00 horas que 

será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cáceres - 

CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000681-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA VARA CÍVEL 

DE CÁCERES- FAMÍLIA E SUCESSÕES Nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

16347174 , impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a 

fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, requerendo o que entender 

de direito. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. Jackline Márcia Dias 

Tingo Gestora Judiciário

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 68 de 792



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

Processo Número: 1006417-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. M. (RÉU)

 

Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO o 

advogado, constituído pela parte autora, para comparecer na Audiência de 

Mediação que foi redesignada para o dia 25/02/2019 às 14: 00 horas que 

será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cáceres - 

CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001945-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIARA BRUNA DA SILVA ABREU (REQUERENTE)

THAMARA AMANDA DA SILVA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUSA SONIA DA SILVA ABREU (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para intimar o 

advogado da parte autora a acostar aos autos o comprovante de 

recolhimento dos Impostos Estaduais, certidão negativa de débito fiscal 

expedida pela Fazendas Públicas Estadual em nome da inventariada e 

para que esclareça o motivo que ensejou a incapacidade civil da herdeira 

Thamara Amanda da Silva Abreu com a documentação pertinente, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Cáceres, 18 de dezembro de 2018. JACKLINE 

MARCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

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

Processo Número: 1006411-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. A. S. B. (RÉU)

M. R. B. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006411-17.2018.8.11.0006 AUTOR(A): FERNANDO MOURA ALVES RÉU: 

MARIA RAFAELLA BUENO ALVES, KAMILA APARECIDA SILVA BUENO 

Vistos etc. Trata-se de ação de oferta de alimentos proposta por 

Fernando Moura Alves em benefício de Maria Rafaella Bueno Alves, 

representada por sua genitora Kamila Aparecida Silva Bueno, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Compulsando aos autos 

verifica-se que a pretensão resistida consiste no arbitramento de 

alimentos em favor de Maria Rafaella Bueno Alves. Contudo, não obstante 

os fatos esposados pela parte autora, em consulta ao Sistema PJe/MT – 

Processo Judicial Eletrônico, verifico que estão em curso os autos de n. 

1006267-43.2018.8.11.0006, em que consta como autora a ora requerida, 

distribuídos no dia 05 de novembro do corrente ano, cujos pedidos 

formulados abarcam o objeto desta ação. Dessa maneira, ante a flagrante 

identidade de pedidos e a natureza dúplice da ação de alimentos, constato 

a ocorrência da litispendência do presente feito com os autos de código 

n.º 1006267-43.2018.8.11.0006. Deste modo, ocorrendo a litispendência 

do presente feito com os autos de código n.º 1006267-43.2018.8.11.0006, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, e por 

reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências necessárias. Cáceres, 26 de novembro 

de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001610-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH CAMPOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON CAMPOS DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 20 

DIAS Dados do processo: Processo: 1001610-58.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e 

Curatela]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EDITH CAMPOS DE ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: WILSON CAMPOS DE 

ARRUDA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) A QUEM POSSA INTERESSAR 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos termos da r. sentença proferida nos autos e 

a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição e 

Curatela com pedido de Tutela de Urgência proposta por Edith Campos de 

Arruda que objetiva a interdição de Wilson Campos de Arruda. Narra a 

Requerente, em síntese, ser irmã do interditando Wilson Campos de 

Arruda, o qual padece de enfermidade diagnosticado como sequela de 

traumatismo intracraniano (CID s06.9), labirintite (CID h83.0, enxaqueca 

(CID 43.9) e desnutrição (CID e40.0). Afirma que a patologia apresentada 

pelo Sr. Wilson Campos de Arruda impossibilita-o de reger sua vida de 

forma independente, uma vez que necessita de cuidados contínuos. 

Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus próprios atos 

e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar 

curadora especial deste para prestar-lhe a assistência privada. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. Nesta 

oportunidade, após a realização da entrevista do interditando, o Ministério 

Público se manifesta favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. 

Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu 

artigo 2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é 

estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são 

mais considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o 

interditando é portador de doença diagnosticado sequela de traumatismo 

intracraniano (CID s06.9), labirintite (CID h83.0, enxaqueca (CID 43.9) e 

desnutrição (CID e40.0), o que lhe dificulta a manifestação de sua 

vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia de sua 

qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve 

ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que o 

interditando apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os 

atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu 

que o interditando não possui capacidade de administrar suas funções de 

necessidades básicas, bem com gerir sua vida civil. Nesse sentido, dispõe 

o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, 

por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, 

o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de WILSON CAMPOS DE 

ARRUDA, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo negocial e 

patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo 

com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio lhe curadora EDITH 

CAMPOS DE ARRUDA, confirmando os efeitos da tutela anteriormente 

concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo 

Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão 

no Registro Civil e publiquem-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 
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(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários, em face 

de gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. Homologo a 

renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. 

Alethea Assunção Santos 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, LUCELY BARROSO RAMSAY CAIXETA , 

digitei. Cáceres, 18 de julho de 2018. JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

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

Processo Número: 1006802-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. L. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006802-69.2018.8.11.0006 AUTOR(A): ANA CLARA LEITE DE SOUZA 

RÉU: ESMAEL APARECIDO LEITE DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução de Alimentos proposta por A. C. L. S., representado por sua 

genitora Deize Leite da Guia em desfavor de Esmael Aparecido Leite de 

Souza, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que a parte Exequente requer a 

execução dos alimentos vencidos no período de agosto a outubro de 2018 

com fundamento no art. 528 do Código de Processo Civil. Contudo, em 

consulta processual ao Sistema Pje/MT – Processo Judicial Eletrônico, 

verifica-se que estão em curso os autos de execução de alimentos sob o 

rito da coerção pessoal em que figuram as mesmas partes (código n. 

1002438-54.2018.8.11.0006), onde estão sendo executados, 

respectivamente, os valores referentes aos meses de março a maio de 

2018 e vincendas. Dessa maneira, intime-se a parte autora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a exordial que esclareça em que 

consiste o interesse de agir nestes autos, 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 

mencionado e devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 

11 de dezembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001798-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO CUSTODIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para intimar o 

advogado da parte autora intime-se a inventariante, via advogado 

constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê prosseguimento no 

feito, devendo acostar aos autos as certidões negativas de débitos fiscais 

expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, 

comprovante de recolhimento do ITCD e para indicar o endereço e 

qualificação completa de Luciana Ribeiro Candido, companheira do de 

cujus, a fim de possibilitar sua habilitação nos autos, sob pena de 

aplicação do disposto nos art. 622, II ou art. 485, III, ambos do Código de 

Processo Civil. Cáceres, 18 de dezembro de 2018. JACKLINE MARCIA 

DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 53556 Nr: 2154-83.2006.811.0006

 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: HILDO DA SILVA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR DA SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO - 

OAB:7.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Leite da Costa Pinto 

- OAB:2829

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos para que o patrono da parte autora efetue o pagamento das 

custas processuais referentes à carta precatória expedida para a 

comarca de Campo Grande-MS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224161 Nr: 10067-33.2017.811.0006

 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: FABIO PIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CEZARINA FELICIANA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a sentença de fls. 46/47 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92628 Nr: 7762-57.2009.811.0006

 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: CDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a sentença de fls. 145/147 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178805 Nr: 1516-35.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J, J, ARDS, J

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, LARISSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: larissa barros marques de 

oliveira - OAB:23087/0

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos ao setor de expedição de documentos para que se confeccione 

mandado de Intimação com a finalidade de intimar a parte autora como 

requerido as fls.101.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192329 Nr: 9755-28.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGBP, JMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 
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os autos ao setor de expedição de documentos para que se confeccione 

mandado de Intimação com a finalidade de intimar a parte autora como 

requerido as fls. 64.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189226 Nr: 7749-48.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NILZABETH CURVO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON LUIZ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos ao setor de expedição de documentos para que se confeccione 

mandado de Intimação com a finalidade de intimar a herdeira NEULIANE 

CURVO LOPES como requerido as fls. 105.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000894-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE KELLY CASTRO SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

21/03/2019, às 13:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001701-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO MONTEIRO ROCA (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

21/03/2019, às 15:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000461-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERENILDO RAMOS LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o Recurso de Apelação 

Id.15166095 é TEMPESTIVO. Certifico ainda que o Requerente, ora 

denominado Apelante efetuou o devido preparo, conforme guia acostada 

Id 15166209, assim, nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE via DJE/MT o Requerido, ora denominado 

Apelado, através de seu advogado legalmente constituído, para que, 

querendo, responda ao recurso no prazo legal (art. 1010, §1º, CPC).

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001303-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOSART DOMINGOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001303-07.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MOSART DOMINGOS DOS SANTOS RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 1 – 

Considerando que o pedido de desistência contido na petição de ID n. 

16620481 se refere a parte diversa daquela mencionada na exordial, além 

do número processual também ser diverso, por cautela, INTIME-SE a parte 

autora para se manifestar se pretende prosseguir com o presente feito ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção. 2 – Após, com ou sem manifestação da parte autora, 

remetam-se os autos CONCLUSOS. 3 - CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de 

dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001210-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DA SILVA LEITE FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001210-15.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO RÉU: PAULO DA SILVA LEITE FILHO 1 – Tendo em vista a 

decisão monocrática de id. 16473558, DEFERE-SE a busca de endereço 

do executado junto aos órgãos conveniados. As diligências visando à 

localização da parte, a princípio, são de responsabilidade do autor da 

demanda. Contudo, estando ao alcance do magistrado sistemas de 

buscas e pesquisas informatizadas, visando à efetividade do feito e em 

atendimento ao art. 6º do CPC[1], é cabível o deferimento do pedido. 2 – 

Sendo frutífera, PROMOVA-SE a citação da parte executada. 3 – Sendo 

inexitosa a diligência acima, INTIME-SE a parte autora para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. 4 – Por fim, CONCLUSOS. 5 

- CUMPRA-SE. [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva. CÁCERES, 12 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005470-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEY GURJAO BRITO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DESPACHO 1 - Em que pesem os argumentos tecidos em manifestação da 

parte requerida, este Juízo MANTÉM a decisão inicial por seus próprios 

fundamentos. 2 – CUMPRAM-SE as determinações já exaradas neste 

processo. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003877-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003877-71.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

WANDERSON LUIZ DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS 1 - INTIME-SE novamente o patrono da parte autora 

para apresentar os dados bancários da parte ou do próprio patrono, uma 

vez que indeferidos os pedidos de ID n.12254360 reiterados no ID n. 

12554359, para recebimento dos valores depositados nos presentes 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias. 2 – No caso de cumprimento do item 

1, EXPEÇA-SE alvará, conforme determinado em sentença. 3– Após, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 4– CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de 

dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1007019-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007019-49.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: GERALDINO ALVES DE ABREU REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A 1 - PROCEDA-SE o Cejusc desta Comarca com nova 

audiência de conciliação. 2 - CUMPRA-SE integralmente a decisão de id. 

10623810. 3 - ÀS PROVIDÊNCIAS. CÁCERES, 12 de dezembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000569-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMARA AQUINO DE LAVOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANES GUEDES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000569-27.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: DIEGO CAMARA AQUINO DE LAVOR REQUERIDO: 

JEOVANES GUEDES DE CAMPOS 1 – A parte autora pugnou pela citação 

por edital do demandado (id. 1454502), em observância ao princípio da 

cooperação. No ponto, INDEFERE-SE o pedido de citação por edital, uma 

vez que a parte autora não comprovou ter esgotado todos os meios 

extrajudiciais para localizar o endereço da parte demandada. Sobreleva 

registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no 

sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela parte 

interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis quando a 

informação não foi alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas 

diligências em busca das informações – que são de seu único e exclusivo 

interesse – como, por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, 

cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras formas. 

Afinal, a citação por edital é exceção no ordenamento jurídico e somente 

deve ser adotada nos casos expressamente previstos para o seu 

cabimento. 2 – Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

diligenciar na busca do endereço do demandado ou pugnar o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito. 3 – Com a indicação do endereço, EXPEÇA-SE o necessário para a 

citação. 4 – Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e, após, 

CONCLUSOS. 5 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 12 de dezembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001338-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RODRIGUES EGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001338-35.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL 

DO OESTE DE MATO GROSSO EXECUTADO: THIAGO RODRIGUES EGUES 

1 – Considerando que já fora realizada pesquisa no sistema INFOJUD, 

conforme documentos juntados no id. 14034967 e no id. 14034979, não 

sendo localizada declaração fornecida pela parte executada, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 2 - 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002913-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ROSARIO MACEDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO(A))

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO OAB - MT7061/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

maria batista felisbino (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002913-10.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

FATIMA ROSARIO MACEDO DA SILVA RÉU: MARIA BATISTA FELISBINO 1 

– Considerando que o AR de id. 15152501 retornou com a informação 

“não existe o nº”, PROMOVA-SE a citação da parte demandada por Oficial 

de Justiça, no endereço indicado no id. 16708985, inclusive, devendo o 

meirinho se valer do terminal telefônico indicado na aludida petição de id. 

16708985, que deverá constar do mandado, seguindo as demais 

determinações exaradas na decisão de id. 13880616. 2 – Sendo inexitosa 

a diligência acima, CONCLUSOS para apreciação dos demais pedidos 

realizados pela parte autora no id. 16708985. 3 – CUMPRA-SE. 
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Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012499-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RAFAEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 8012499-54.2015.8.11.0006. 

REQUERENTE: MANOEL RAFAEL DA SILVA REQUERIDO: UNIVERSO DAS 

AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA. - ME 1 – 

Inicialmente, considerando que, na contestação, a curadora especial 

apresentou o endereço correto para tentativa de citação da parte 

demandada (id. 15505150), bem como que a localização da parte 

demandada, acima de tudo, visa assegurar o exercício pleno do devido 

processo legal, CITE-SE a parte demandada no seguinte endereço: Rua 

Barra do Bugres, quadra 157, s/n, Lote 05, Bairro Jardim Eldorado, Várzea 

Grande/MT, CEP 78150-806, observando-se os comandos do despacho 

de id. 10201895. Vale dizer que, caso inexitosa a diligência acima, será 

ratificada a citação por edital já realizada nos autos e os atos 

subsequentes. 2 – Após, CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 

de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003050-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO(A))

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA OAB - MT21027/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

FERNANDO BARBOSA SANTOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003050-89.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE MARIO MARTINS RÉU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, FERNANDO BARBOSA SANTOS - ME 1 - A decisão 

de id. 14349888 indeferiu a gratuidade pleiteada e determinou a intimação 

da parte autora para proceder ao recolhimento e comprovação das custas 

processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 

Depois, o acórdão juntado no id. 16631286 desproveu o recurso 

interposto pela parte autora. Diante disso, CERTIFIQUE a Secretaria de 

Vara o decurso do prazo. 2 – Após, CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres-MT, 18 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007596-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA RODRIGUES LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WCV BAR E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES OAB - MT6948/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007596-27.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: KAMILLA RODRIGUES LEITE EXECUTADO: WCV BAR E 

PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP 1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do 

CPC, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste acerca da petição e documentos de ID. 16627614. 2 – Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação da parte executada, retornem os autos 

CONCLUSOS. 3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007887-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA CUNHA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007887-27.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOSE LUIZ DA CUNHA SOUZA 1 - Por conta do requerimento de id. 

16214486, formulado pela parte autora, DEFERE-SE o pedido de 

suspensão do feito pelo prazo de 180 dias, contados da data do protocolo 

da aludida petição de id. 16214486. 2 - Decorrido o prazo sem 

manifestação, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender 

de direito para o andamento da demanda, no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção do feito sem resolução do mérito. 3 – Após, com ou sem 

manifestação da parte autora, CERTIFIQUE-SE e, após, CONCLUSOS. 4 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002639-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SEVERINO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002639-80.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES SEVERINO BARBOSA EXECUTADO: 

HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA 1 - EXPEÇA-SE mandado de penhora 

e avaliação dos bens indicados no id. 15813196. 2 - Após, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias. 3 - Na 

Sequência, CONCLUSOS. 4 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 12 de dezembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006835-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMBURA CASA DE CACA E PESCA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE BACCO GEREMIA OAB - RS92961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA REGINA DE MOURA EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 
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pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de 

dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000327-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEYLE DE LIMA PAVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA ANGELA DURANTI OAB - SC30820 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN CORRETORA DE SEGURO (RÉU)

F M C CENTER CAR LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000327-34.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

DIEYLE DE LIMA PAVAO RÉU: F M C CENTER CAR LTDA, VOLKSWAGEN 

CORRETORA DE SEGURO 1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, 

INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias se manifeste 

acerca da petição de ID n. 15728947, bem como os documentos que a 

acompanham. 2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte 

autora, retornem os autos CONCLUSOS para posteriores deliberações. 3 – 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006854-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DUTRA ATALA (RÉU)

J DUTRA ATALA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de 

dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005624-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT0003884A (ADVOGADO(A))

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE DE LIMA SANTOS ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005624-85.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA REQUERIDO: LUCIANE DE LIMA SANTOS ARAUJO PJE n. 

1005624-85.2018.811.0006 1 – Diante da inércia da parte autora em 

atender à intimação de id. 15620026, INFORME-SE ao Juízo deprecante por 

meio eletrônico visando a regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de devolução, na forma do item 2.7.2 da CNGC, como consignado no 

item 2 do despacho de id. 15608233. 2 – Caso a parte interessada 

mantenha-se inerte, DETERMINA-SE a devolução da presente missiva à 

Comarca de origem com as baixas e anotações de estilo. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 11 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006843-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIZENEI ANTÔNIO SILVA DE LIMA ME (MARCENARIA ARCA DE NOÉ) 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor 

do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006859-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUFINA MORENO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de 

dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 
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321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006890-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIL PEREIRA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006872-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENILSON HILARIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

EVA DE FATIMA GUIMARAES (AUTOR(A))

AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006861-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA MACIEL GARCIA (REQUERENTE)

SEBASTIÃO MARQUES GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor 

do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006857-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO NUNES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 
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não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006904-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON PEREIRA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006921-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCILENE PEREIRA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de 

dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005583-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BORDONI GASQUES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO GOMES JUNIOR (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005583-21.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: WANDERLEY BORDONI GASQUES EMBARGADO: 

GERALDO GOMES JUNIOR 1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, 

INTIME-SE a parte embargante para que no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifeste acerca da impugnação e documentos de id. 16117676, id. 

16117962, id. 16117688, id. 16134400, id. 16134430, id. 16134432 e id. 

16136535. 2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte 

autora, retornem os autos CONCLUSOS para posteriores deliberações. 3 – 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001380-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADERSON DE OLIVEIRA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001380-84.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL 

DO OESTE DE MATO GROSSO EXECUTADO: JADERSON DE OLIVEIRA 

PINTO 1 – Em análise ao pedido de id. 14143396, cumpre consignar que já 

houve buscas pelo sistema INFOJUD, sendo que os resultados das 

buscas encontram-se acostados nos ids. 14035204, 14035225, 14035227 

e 14035231, revelando a inexistência de declarações em nome da parte 

executada. Diante disso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestar requerendo providências úteis ao deslinde do 

feito, sob pena de arquivamento. 2 – Após, venham os autos 

CONCLUSOS. 3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006849-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE BRAULIO DA CUNHA ESPINDOLA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 230008 Nr: 1189-85.2018.811.0006

 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: SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, 

LÁZARA EUDÁLIA DOS SANTOS, OÉSIO NUNES DOS SANTOS, MÁRCIA 

MARIA MOTA, WELLINTON NUNES DOS SANTOS, REGIANE CARLA DA 

SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 230008

DESPACHO

1 – CUMPRA-SE o item 1 da decisão de fl. 38, no que toca ao 

cancelamento da distribuição do presente feito.

2 – Após, uma vez que não houve qualquer manifestação (fl. 39), 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 230008 Nr: 1189-85.2018.811.0006

 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: SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, 

LÁZARA EUDÁLIA DOS SANTOS, OÉSIO NUNES DOS SANTOS, MÁRCIA 

MARIA MOTA, WELLINTON NUNES DOS SANTOS, REGIANE CARLA DA 

SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 230008

DESPACHO

 1 – CUMPRA-SE integralmente o despacho anterior (fl. 38).

Cáceres/MT, 25 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 131284 Nr: 9975-02.2010.811.0006

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BARBOSA DA SILVA, ENEDIR OLIVEIRA 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e Provimento n. 56/2007/CGJ/TJ/MT, 

impulsiono os autos levando-os à “EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA A 

IMPRENSA”, a fim de intimar A PARTE IMPUGNANTE, por meio de seu 

advogado, legalmente constituído, para que efetue o pagamento das 

custas e taxas processuais já atualizadas no valor de R$ 467,77 

(quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição no Protesto ou Dívida 

Ativa do Estado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160079 Nr: 7858-33.2013.811.0006

 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: AIRTON CORREIA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES SOUZA ASSUNÇÃO - 

OAB:1914/RO, SELIO SOARES DE QUEIROZ - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO A 

PARTE requerida para, no prazo 05 (cinco)dias, se manifestar nos autos 

ou requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86124 Nr: 1679-25.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Código: 86124

 DECISÃO

1 – INTIME-SE a parte exequente para esclarecer o pedido de fl. 

171-verso, no que toca à “expedição de Ofício aos órgãos”, devendo 

especificar a qual órgão se refere, bem como a providência a ser adotada, 

sob pena de indeferimento do pleito.

2 – No mais, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens em nome da parte executada.

3 – Havendo constrição patrimonial na diligência promovida, INTIME-SE o 

executado por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC).

 4 – Cumpridas as providências descritas nos itens 2 e 3, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195096 Nr: 550-38.2016.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONI CONFECÇÕES LTDA-ME, GILBERTO BORDONI 
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RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646, VINÍCIUS CASTRO CINTRA 

- OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A 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. Cáceres/MT, 18 de 

dezembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142111 Nr: 11890-52.2011.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIO BALDUÍNO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 142111

DESPACHO

1 – Diante do pedido de desarquivamento (fl. 104), DÊ-SE vista dos autos 

ao patrono subscritor da petição pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que 

requeira o que entender de direito.

2 – Caso o advogado, intimado, não retire o feito no prazo acima 

assinalado, RETORNEM os autos ao arquivo.

3 – Do mesmo modo, devolvido o processo e nada requerido em 05 (cinco) 

dias, RETORNEM os autos ao arquivo.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140402 Nr: 10039-75.2011.811.0006

 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): E. BATISTA MINIMERCADO ME, ELIANE 

BATISTA, MARCELINA SOARES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA LACERDA - OAB:14566, HELIZÂNGELA POUSO GOMES - 

OAB:5390/MT, JOSÉ ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3432, 

LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11883/B OAB/MT, MARCELO 

SILVA MOURA - OAB:12307

 (...).1 – Forte em tais fundamentos, por todas as óticas, o direito não 

socorre à parte executada, de modo que este Juízo INDEFERE os pedidos 

contidos às fls. 185/189, referente à desconstituição das penhoras 

realizadas. 2 – Uma vez apresentada conta bancária (fl. 181-verso), 

EXPEÇA-SE alvará para transferência das quantias bloqueadas em favor 

da parte exequente, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da 

CNGC.3 – Após, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender 

de direito para o andamento da vertente execução, sob pena de 

arquivamento.4 – Sem prejuízo das determinações anteriores, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao CEJUSC a fim de que seja designada 

audiência de conciliação, como requerido pela parte executada à fl. 207.5 

– Por fim, CONCLUSOS.Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189877 Nr: 8192-96.2015.811.0006

 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: JOÃO BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963, LUCIO LIMA DOS SANTOS - OAB:23057/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Código: 189877

DESPACHO

1 – Diante do resultado da audiência realizada (fl. 88), CUMPRA-SE o 

despacho retro, mais precisamente os itens 2 e 3 (fls. 75/76).

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6818 Nr: 422-48.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MASSAFUMI MATSUSHITA, IRACEMA 

TOMICO MATSUSHITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte exequente postula a constrição de valores através do sistema 

BACENJUD. Ocorre que o credor deixou de trazer com a petição planilha 

atualizada do débito exequendo, sendo certo que o único valor para 

inserção no sistema fora indicado nos autos em setembro de 2014 (fls. 

199/201).

Infelizmente, mostra-se corriqueiro pedidos deste jaez, em que os 

exequentes pedem ao Juízo a efetivação de constrição de valores, porém, 

não apresentam elementos essenciais para tal mister: o cálculo atualizado.

Evidentemente que tal atribuição não pode ficar a cargo do Poder 

Judiciário, qual seja a de vasculhar as páginas dos autos, muitas vezes 

estão distribuídas em mais de um volume, em busca de dados simples e 

que são de maior interesse e de responsabilidade do credor.

Ademais, o cálculo e sua atualização são ônus processual da parte que 

os postula.

 Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, colacione a planilha atualizada do débito, sob pena de 

arquivamento.

Em seguida, sendo a dívida atualizada, remetam-se os autos CONCLUSOS 

para análise do pedido de penhora de fl. 256.

CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156559 Nr: 4210-45.2013.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINA DE ALELUIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA BARRANCO LADEIA, VANILDA 

CASTRILLON MENDES DANTAS, DOMINGOS RAMOS FERREIRA, 

MAURICIO FRANCISCO FERREIRA, FRANCISCA GONÇALVES FERREIRA, 

JOAQUINA FERREIRA, JOÃO DA COSTA, ANA NATALINA FERREIRA 

FARIA, PEDRO JOSÉ FARIA, NADIR VERIDIANA FERREIRA DA COSTA, 

ANGELA MARIA FERREIRA, JACINTO SEBASTIAO FERREIRA, NATALINA 

PEDROSA FERREIRA, DORVALICE MIRANDA FERREIRA, ALICE DO 

CARMO FERREIRA, CELSO FELICIANO FERREIRA, JOAQUIM BENEDITO 

FERREIRA, MARIA DE LURDES FERREIRA, AMALIA DE MIRANDA 

FERREIRA, ELIDIO FLORENCIO FERREIRA, MERCEDES GONÇALVES 

FERREIRA, JOELSON DA GUIA FERREIRA, MARY CORREA FERREIRA, 

MARINA GONÇALVES FERREIRA, LUIS MARIO FERREIRA, ISIS ROMANA 

FERREIRA BARBOSA, VALDEVINO BARBOSA, MARTA CATARINA 

FERREIRA, NELIA APARECIDA FERREIRA, NELSON BENEDITO FERREIRA, 

NIVALDO JOSÉ FERREIRA, NEIDE FELICIANA FERREIRA, MARIA ODINEIDE 
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FERREIRA, EDINA DE FATIMA FERREIRA, NILSON DOS SANTOS 

FERREIRA, PEDRO SEBASTIAO FERREIRA, LUIZ AIRTON FERREIRA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALIA RODRIGUES 

MARCELINO HURTADO - OAB:16811, DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 1 – Considerando o teor da petição de fl. 254 em que o Defensor 

subscritor informar sua suspeição, INTIME-SE a 2ª Defensoria Pública para 

patrocinar a defesa da parte.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 225289 Nr: 10869-31.2017.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118685, JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - OAB:

 Código 225289

SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Realizados alguns atos processuais, houve pagamento do valor 

remanescente pela parte executada, nos termos da petição de fl. 162 

juntada pelo exequente.

Em síntese o relato.

Fundamenta-se e decide-se.

Com a juntada do comprovante do pagamento do valor remanescente, 

verifica-se, pois, que a obrigação vindicada foi satisfeita.

Forte nestas razões acima, este juízo DECLARA EXTINTA a obrigação, 

com esteio nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176892 Nr: 397-39.2015.811.0006

 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: LUCAS JOSÉ GERALDES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEN S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRELLE DA ROSA MARQUES DE 

SOUZA - OAB:18834/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, Kássia Rabelo Silva - OAB:16.874- OAB/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228- OAB/MT, SUERIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 6.514

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, razão pela qual este Juízo CONDENA a empresa ré ao pagamento 

de indenização por danos materiais no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), devendo incidir juros de mora em 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, ambos a contar da data do evento danoso.Ainda, CONDENA a 

empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais) em favor da 

autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento 

danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da 

sentença.CONDENA-SE a ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). 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, 18 dezembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 144787 Nr: 2770-48.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DESIDÉRIO MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SOBRAL FERNANDES, 

BRADESCO AUTO/RE - COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS 

- OAB:6950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Código: 144787

 DECISÃO

A demandada Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros requer, às fls. 

494/496, a transferência da propriedade do salvado envolvido no acidente 

a fim de dar a destinação adequada.

Intimada para manifestar, a parte autora informou que não possui 

interesse em recolher o veículo em questão, oportunizando a ré a realizar 

a transferência do bem, para a destinação que melhor lhe convir (fls. 

502/502-verso).

Pois bem.

1 – Diante da concordância expressa da parte autora, DEFERE-SE a 

transferência da propriedade do veículo GM/CORSA WIND GASOLINA – 

ANO 2000/2001 – COR PRATA à demandada Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros a fim de que seja dada a destinação devida ao 

salvado.

2 – OFICIE-SE ao DETRAN a fim de que promova o cumprimento da 

determinação contida no item 1, no prazo de 15 dias, comprovando nos 

autos.

3 – Com a resposta nos autos, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

de estilo.

4 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 191362 Nr: 9150-82.2015.811.0006

 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: MARIZETE APARECIDA FERMINO MENUZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS 

- OAB:6950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118.948/RJ, FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:18415/O, 

GABRIEL SANTOS ALBERTTI - OAB:44655, JOSÉ MARIA DE SOUZA 

RAMOS - OAB:16.559, PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:7585 

OAB/MT, RAFAEL WERNECK COTTA - OAB:167.373/RJ, RICARDO 

BATISTA BLASI - OAB:12249/MT

 Código: 191362

DESPACHO

1 – Nos termos do § 2º do artigo 1.023 do CPC, tendo em vista que os 

embargos de declaração apresentados às fls. 542/545 possuem 

eventuais efeitos infringentes, INTIME-SE a parte contrária para, querendo, 

se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre os embargos opostos.

2 - Após, com ou sem manifestação da parte embargada, o que deverá 

ser certificado nos autos, voltem os autos CONCLUSOS.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 152969 Nr: 197-03.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEGRAMANTE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Código: 152969

DESPACHO

1 – Considerando que, nesta data, foram julgados improcedentes os 

embargos à execução em apenso, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento da 

vertente execução, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito.

2 – Após, remetam-se os autos CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 8159 Nr: 690-68.1999.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SANTA CRUZ 

SEGUROS, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, ANDREIA SANTANA DE CASTRO VASCONCELOS - 

OAB:12.777, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:10636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/M -13.245-A, JACKSON MÁRIO 

DE SOUZA - OAB:5930/MS, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8.194-A, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 Código: 8159

DECISÃO

1 – Dando seguimento ao feito, tendo em vista a necessidade de cálculos 

que dependem de conhecimento técnico específico, mormente diante da 

controvérsia das partes quanto aos valores apurados, DEFERE-SE a 

realização de perícia contábil a fim de se apurar o valor da condenação, 

com o abatimento da quantia depositada nos autos, obedecendo-se aos 

parâmetros fixados na sentença de fls. 445/463 e decisão de fl. 1.100.

2 – NOMEIA-SE como perito um dos profissionais da Real Brasil 

Consultoria, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso para a realização de exame contábil do montante exigido 

nesta demanda.

3 – INTIME-SE o Perito nomeado para apresentar proposta de honorários, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 4 – Após, INTIMEM-SE as partes para o adimplemento dos honorários 

periciais, que deverão ser rateados e depositado em juízo no prazo de 10 

(dez) dias após a intimação para tal fim, sob pena de preclusão.

5 – Em seguida, INTIME-SE o perito nomeado para informar a data em que 

iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as 

partes.

 6 – INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada para 

realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil, devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC).

As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

prevê o art. 465, §1º, incisos I, II e III, do CPC.

7 – As partes, depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo 

do perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu 

respectivo parecer, conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de 

Processo Civil .

 8 – Por fim, remetam-se os autos CONCLUSOS para demais deliberações.

9 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100083 Nr: 5175-28.2010.811.0006

 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: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIK PAPELARIA LTDA, FABIO MACHADO 

VIEIRA, NEIVA KRUGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante o exposto, nos termos do § 3º do art. 1.102-C do CPC/1973, este 

Juízo REJEITA os embargos monitórios manejados pela parte demandada, 

razão porque se acolhe integralmente a pretensão deduzida na inicial, 

CONSTITUINDO de pleno direito os títulos executivos judiciais, consistente 

nos débitos discriminados na inicial, devendo incidir sobre o débito juros 

de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a 

partir da data do vencimento da dívida.CONDENA-SE a parte demandada 

ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários 

advocatícios, que se fixa em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa suspensa, 

na forma do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que este Juízo DEFERE a 

gratuidade da justiça à parte requerida, como pleiteado à fl. 

264-verso.CONVERTE-SE o mandado inicial em mandado executivo 

judicial, prosseguindo-se, doravante, na forma prevista do Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do CPC. Por oportuno, JULGA-SE extinto o feito com 

resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.Transitada 

em julgado a sentença, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 17 de dezembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149471 Nr: 8130-61.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DIAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20.732-A MT

 Código: 149471

DECISÃO

1 – De início, uma vez que os valores levantados nos autos referem-se a 

honorários advocatícios, prescindindo, portanto, de ciência da parte 

exequente, este Juízo REVOGA o item 2 da decisão de fl. 123.

 2 – Passo seguinte, considerando que a decisão de fl. 107 já havia 

consignado a possibilidade de aplicação de multa diária em caso de não 

realização da baixa da restrição, este Juízo APLICA a multa no importe de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 537 do CPC.

Afinal, não obstante intimado, o Banco deixou de cumprir a determinação 

judicial, como comprovam os documentos de fl. 126.

3 – Depois, visando a efetividade processual, diante da inércia da parte 

executada, OFICIE-SE ao DETRAN a fim de que promova a baixa da 

restrição de alienação fiduciária no prontuário do veículo placa NPK-3186 

no prazo de 15 dias, comprovando nos autos.

4 – No mais, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, se 

abster de realizar qualquer cobrança extrajudicial/judicial direcionada à 

parte exequente, referente à dívida relacionada ao veículo objeto da 

demanda, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 por cada ato de 

descumprimento.

5 – Com a resposta do DETRAN, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que entender de direito.
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6 – Após, CONCLUSOS.

7 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 18 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 168307 Nr: 4918-61.2014.811.0006

 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: MARLY FERREIRA DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14.876 MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - 

OAB:14.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 Código: 168307

DECISÃO

1 – Diante da recusa apresentada pelo perito nomeado para realização da 

perícia, este Juízo DESTITUI o perito José Ernesto Barbosa de Souza do 

encargo para o qual fora nomeado na decisão de fls. 127/127-verso.

2 – Dessa feita, em atenção ao § 1º do art. 156 do CPC, NOMEIA-SE, em 

substituição, o Instituto de Perícias Científicas – IPC (Rua da Paz, n. 185, 

Jardim dos Estados, Campo Grande/MS, telefone: 67-3041-0000 – e-mail: 

ipcms@ipcms.com.br) para a realização da aludida perícia, nos termos da 

decisão de fls. 127/127-verso.

3 – INTIME-SE a empresa nomeada para informar, no prazo de 15 dias, se 

aceita o encargo, nos termos da decisão de fls. 127/127-verso.

4 – Com a concordância da empresa nomeada, PROMOVA-SE o 

cumprimento dos itens 3 e seguintes da decisão de fls. 127/127-verso.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 238229 Nr: 6785-50.2018.811.0006

 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: ELZA BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO 

GROSSO-SICREDI SUDOESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALVARES CAMPOS 

JUNIOR - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 (...)Ante o exposto, este juízo JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão da 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.Custas pela parte autora.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com 

as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de 

estilo.INTIME-SE.Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162913 Nr: 212-35.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E C DA COSTA ME, EMIDIO CARDOSO DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Código: 162913

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da proposta de compra e 

venda do imóvel apresentada às fls. 112/113, valendo o silêncio como 

aquiescência à alienação em questão.

2 – Após, CONCLUSOS.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 182116 Nr: 3556-87.2015.811.0006

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:OAB/MT 5.468

 (...)Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo dos 

recursos, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração 

opostos por ambas as partes, devendo a sentença atacada ser mantida 

em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC.INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 14190 Nr: 244-94.2001.811.0006

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ JOSÉ DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELICIOUS FISH IND E COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13.412-A MT

 Código: 14190

DESPACHO

1 – PROMOVA-SE o cumprimento da decisão prolatada nos autos em 

apenso (Código: 13624), cuja cópia será transladada para o vertente feito.

2 – INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 13624 Nr: 2757-69.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELICIOUS FISH IND E COM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE PEIXE EM 

TANQUE E REDE DE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13.412-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 Código: 13624

DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a petição de fls. 167/169, 

embora dirigida aos vertentes autos, trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença prolatada nos autos dos embargos à execução em apenso.

Dessa feita, em atenção aos princípios da economia e fungibilidade dos 

atos processuais, DESENTRANHE-SE a petição de fls. 167/169 e cálculo 

de fl. 178, promovendo-se a sua juntada nos autos com código 14190, em 

apenso, bem como cópia da vertente decisão.

2 – Após a sua juntada naqueles autos, PROCEDA-SE à retificação da 

capa dos autos com código 14190 e do Sistema de Informações 

Processuais – Apolo, fazendo constar como Cumprimento de Sentença, 
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tendo como exequente Gaspar Schmidt e como executada Delicius Fish 

Indústria e Comércio Ltda.

 3 – Logo, também naqueles autos, INTIME-SE a parte executada, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

4 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, pugnando 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

5 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores porventura depositados em favor da parte 

credora.

6 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

7 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se e façam-se os 

autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

8 – CUMPRA-SE.

9 – Já no presente feito (Código: 13624), CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da sentença de fl. 64. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

10 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006377-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006377-42.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: LUIZ FERNANDO DE SOUZA Trata-se de busca e apreensão 

ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em 

face de LUIZ FERNANDO DE SOUZA, ambos qualificados nos autos, 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e o instrumento de protesto. 1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Executada a liminar, 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação 

em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

3 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário. 4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

18 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000616-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BRAZ NOBREGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Otacilio Gonçalves do Nascimento (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000616-98.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

WILSON BRAZ NOBREGA RÉU: OTACILIO GONÇALVES DO NASCIMENTO 

Trata-se de ação de indenização por dano moral e material ajuizada por 

WILSON BRAZ NOBREGA em face de OTACÍLIO GONÇALVES DO 

NASCIMENTO, todos qualificados no encarte processual. 1 - Não havendo 

preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, 

nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. Resolvidas as 

questões processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, 

as questões controvertidas nos autos com base na petição inicial e na 

contestação. Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes 

pontos: (A) os fatos que ocasionaram o acidente; (B) a responsabilidade 

pela ocorrência do acidente; (C) os danos eventualmente sofridos pela 

parte autora em decorrência do acidente em questão; (D) a quantificação 

dos danos materiais; (E) a existência de danos morais e a sua extensão. 2 

- ADMITE-SE a prova testemunhal para comprovar as questões de fato 

descritas nos pontos controvertidos apontados acima, como requerido 

pelas partes. 3 - Diante da natureza da demanda, aliado ao requerimento 

das partes, 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 13 de 

fevereiro de 2019 às 14h30min (MT). 4 – INTIMEM-SE as partes por meio 

de seus patronos, com fundamento no art. 357, §4º do CPC, para que, 

caso queiram, apresentem rol de testemunhas complementar no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, com base nos pontos controvertidos, 

observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC, 

sob pena de preclusão. 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). 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. 5 - 

EXPEÇA-SE mandado para intimação pessoal da parte cujo depoimento 

pessoal se requer, com as advertências legais quanto à pena de 

confissão em caso de não comparecimento. 6 – CUMPRAM-SE. 

Cáceres/MT, 11 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001270-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R O ALVES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZELEI DOS REIS BEIJARANO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001270-85.2016.8.11.0006. AUTOR(A): R 

O ALVES - ME RÉU: SUZELEI DOS REIS BEIJARANO 1 – Com fundamento 

no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do 

exequente (id. 15850813) a fim de promover o bloqueio nas contas 

bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema 

BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos permanecer em 

Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – Caso não seja exitosa a tentativa de 

constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos registrados em 

nome dos executados 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 
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exequenda, intimando-se a parte interessada para precisar a localização 

do bem para fins de efetivação da penhora e remoção. 3 – Caso não 

sejam localizados bens, em nome do princípio da celeridade e da economia 

processual, o Juízo ainda DETERMINA que sejam realizadas buscas de 

bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a 

existência de bens de propriedade da parte executada. Com a juntada das 

informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, 

promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições legais de 

acesso ao feito. 4 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado. 5 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE 

ofício para inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes SPC/SERASA, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 

– Havendo requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente 

ou indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor. 7 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se que a presente decisão 

determina de pronto a busca de bens em todos os mecanismos colocados 

à disposição do Poder Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos 

pedidos importará em arquivamento do processo por inércia do credor e 

falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – Por fim, CONCLUSOS 

para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

CÁCERES, 18 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002867-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. DA COSTA BARROS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002867-89.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: C. L. DA COSTA BARROS EIRELI - EPP REQUERIDO: BRISA 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 1 – A parte autora pugnou pela 

citação por edital do demandado (ID n. 11558024), uma vez que estariam 

em local incerto e não sabido. No ponto, INDEFERE-SE o pedido de citação 

por edital da parte ré, uma vez que a parte autora não comprovou ter 

esgotado todos os meios extrajudiciais para localizar o endereço da parte 

demandada. Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em 

relação a tais pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver 

demonstração pela parte interessada de que foram realizadas todas as 

buscas possíveis quando a informação não foi alcançada. Deve, inclusive, 

a parte demonstrar suas diligências em busca das informações – que são 

de seu único e exclusivo interesse – como, por exemplo, buscas em 

cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas informatizados, 

entre outras formas. Afinal, a citação por edital é exceção no 

ordenamento jurídico e somente deve ser adotada nos casos 

expressamente previstos para o seu cabimento. 2 – Logo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, diligenciar na busca do 

endereço dos demandados ou pugnar o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito sem resolução do mérito. 3 – Com a indicação do 

endereço, EXPEÇA-SE o necessário para a citação. 4 – Decorrido o prazo 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e, após, CONCLUSOS. 5 – 

Oportunamente, este Juízo INDEFERE o pedido reiterado no ID n. 11558024 

para liberação do valor objeto da medida de arresto, uma vez que a 

expropriação de bens do executado ocorre somente após a conversão do 

arresto em penhora, conforme já decidido no ID n. 9664855. 6 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001167-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HASAN O.M.R.P.R.SULUN - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001167-78.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO RÉU: HASAN O.M.R.P.R.SULUN - ME 1 – Considerando 

que as diversas diligências visando à citação do réu restaram infrutíferas, 

porém, ainda não esgotados todos os meios disponíveis para a localização 

da parte executada, DEFERE-SE o pedido do exequente de id. 13955695, a 

fim de promover a busca do atual endereço do executado junto ao sistema 

INFOJUD. 2 – Na hipótese de se localizar endereço diverso dos indicados 

dos autos, EXPEÇA-SE o necessário visando a citação da parte 

executada, observando-se os comandos da decisão de id. 1948331. 3 – 

Caso infrutífera a busca de endereço diverso, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução 

do mérito. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005191-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YOLANDA THAYSA BARROS CARDOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005191-81.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

YOLANDA THAYSA BARROS CARDOSO 1 – Considerando a petição de 

ID n. 16445248 e a certidão de trânsito em julgado (ID n. 16607207), 

PROCEDA-SE à retificação da capa dos autos e do Sistema de 

Informações Processuais – PJE, fazendo constar como Cumprimento de 

Sentença, tendo como exequente MÁRCIO DA SILVA ALMEIDA como 

executado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 2 – Logo, 

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

pague a integralidade da dívida em execução, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC. 

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. 4 – Em caso de 

cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de 

valores por ventura depositados em favor da parte credora. 5 – 

CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido o 

prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do 

CPC). 6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos 

e façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento. 7 – 
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CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006612-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR DE LARA AIRES SILVESTRE DOS REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSUE AMBROSIO RIBEIRO OAB - MT8784/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006612-43.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: LUCIMAR DE LARA AIRES 

SILVESTRE DOS REIS 1 - Considerando a petição de ID n. 15692623 e 

seus anexos, este juízo DEFERE a restituição do prazo requerido. 2 - 

Diante disso, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, salientando que eventual problema técnico com o 

Sistema PJE deve ser reportado ao setor competente. 3 - CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000001-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000001-74.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: ARNALDO 

PEREIRA DA SILVA JUNIOR Trata-se de ação monitória visando o 

pagamento de soma em dinheiro. Em decisão inicial proferida no id. 

5526030, foi deferida de plano a expedição do mandado, advertindo ao 

réu que caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial. Neste 

sentido, preconiza o parágrafo segundo do art. 701 do CPC. Ocorre que a 

parte requerida, conquanto devidamente citada (id. 14389683), deixou 

transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação. A parte 

autora, então, pugnou pela conversão do mandado inicial em mandado 

executivo (id. 15427745. Pois bem. No ponto, uma vez que a parte ré fora 

devidamente citada e deixou de apresentar qualquer manifestação, este 

Juízo: 1 – CONVERTE o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do art. 701, § 2º, do CPC. 2 – Desse modo, preenchidos os 

pressupostos legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da 

citação, inteligência do artigo 829 do CPC. 3 – CONSTE expressamente no 

mandado/carta precatória de citação as determinações contidas no §1º do 

mesmo dispositivo. 4 – Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar a 

parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantia da execução (art. 830, caput, do CPC), devendo nos 

dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (§1º). 5 – Caso não seja efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de Justiça autorizado a 

proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de 

propriedade ou que estejam na posse direta do devedor, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 

829, §1°, do Código de Processo Civil). 6 – ADVIRTA-SE expressamente o 

credor que os bens móveis eventualmente penhorados deverão 

obrigatoriamente ser depositados junto ao exequente, que assumirá o 

encargo de fiel depositário, responsável ainda por providenciar e custear 

a remoção dos bens, sob pena de preclusão do direito que lhe assiste a 

execução, com a liberação da penhora. 7 – Ficará o Oficial de Justiça 

autorizado a deixar de cumprir a ordem se o exequente deixar de fornecer 

os meios necessários para a remoção imediata do bem móvel, 

oportunidade que ocasionará a preclusão da possibilidade de penhora de 

bens da mesma natureza. 8 – Não havendo pagamento da dívida, penhora 

ou arresto na forma autorizada nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em 

vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do CPC, 

INTIME-SE a parte exequente para que requeira as providências que 

entender necessárias no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. 9 – FIXA-SE, desde já, os honorários advocatícios a serem 

pagos pela executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, ressaltando que, no caso de pagamento integral da dívida no 

prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela metade (art. 827, 

§1º, do CPC). 10 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006037-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAKSON LYNIKER SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE OAB - MS12872 

(ADVOGADO(A))

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA GRACIELE PIROLI OAB - MS12929 (ADVOGADO(A))

FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO OAB - PR29022 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006037-98.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MAKSON LYNIKER SILVA RÉU: MAPFRE VIDA S/A Trata-se de ação de 

cobrança de indenização securitária ajuizada por MAKSON LYNIKER 

SILVA em face de MAPFRE VIDA S.A, todos qualificados no encarte 

processual. Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Antes de se determinar a produção de provas, 

parte-se para a análise das preliminares pendentes. DA PRESCRIÇÃO A 

requerida aduz que a presente ação está fulminada pela prescrição. Para 

tanto, afirma que o autor teve efetivo conhecimento de seu diagnóstico em 

2016 e jamais formulou pedido de pagamento de indenização securitária à 

ré,tendo transcorrido o prazo de 01 (um) ano para tanto, nos termos do 

Enunciado 101 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, da 

análise da petição inicial, inicialmente protocolada na comarca de 

Coxim/MS, verifica-se que o protocolo se deu em 04/09/2017, 

interrompendo, portanto, a prescrição. Em relação à data exata que o 

autor teve acesso ao diagnóstico final com as alegadas sequelas, este 

juízo FIXA desde já tal ponto como controvertido. Contudo, da análise 

precípua da documentação juntada pelo autor, verifica-se que em 

17/10/2016 o autor ainda foi encaminhado para retirada de fios cirúrgicos 

e pino (ID n. 16045187), levando a crer que ainda estava em tratamento 

médico, sendo que adentrar em mais detalhes ou volver a documentação 

acostada, seria adentrar ao mérito da demanda. Forte nesses 

fundamentos, este juízo rejeita a preliminar em voga. DELIMITAÇÃO DAS 

QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Não havendo 

outras preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado 

o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. Resolvidas as 

questões processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, 

as questões controvertidas nos autos com base na petição inicial e nas 

contestações. Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes 

pontos: (A) Se a parte autora possui direito ao recebimento de 

indenização referente à apólice de seguro de vida em grupo; (B) Caso 

positivo, qual o valor devido a título de indenização; (C) A ocorrência de 

invalidez permanente, se esta é parcial ou total, bem como sua motivação 

(acidente ou doença); (D) O tipo de lesão sofrida; (E) O grau e a extensão 

do dano eventualmente sofrido. (F) Data da ciência inequívoca da suposta 
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invalidez pelo autor. Como a parte demandada requereu expressamente a 

realização de perícia médica para constatação da invalidez (ID n. 

16272667) e tendo em vista a controvérsia sobre a invalidez funcional do 

autor, este juízo entende ser imprescindível a realização de perícia técnica 

a fim de apurar a existência ou não invalidez alegada pela parte autora e 

contestada pela demandada. Dessa feita, a fim de que seja esclarecido o 

ponto controvertido acima fixado, este Juízo: 1 - DEFERE a realização de 

prova pericial e, em observância ao que determina o § 1º do art. 156 do 

CPC, NOMEIA como perito o médico Dr. MARCOS BENEDITO CORREA 

GABRIEL (CRM-MT 2949), podendo ser encontrado na Avenida Dom 

Aquino, n. 355, Bairro: Dom Aquino, Cuiabá/MT, CEP: 78.015-000, 

Telefones: (65) 3025-7499, (65) 3624-9211 e (65) 99981-8057, e-mail: 

cr.mb@terra.com.br, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 422 do Código de Processo 

Civil). 2 - INTIME-SE o Perito nomeado para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, considerando o pedido 

expresso da seguradora ré, INTIME-SE a requerida para o adimplemento 

dos honorários periciais, que deverão ser depositados em juízo no prazo 

de 10 (dez) dias após a intimação para tal fim, sob pena de preclusão. 3 – 

Em seguida, INTIME-SE o perito nomeado para informar a data em que 

iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as 

partes. 4 - INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada 

para realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil[1], devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC[2]). 5 -As partes poderão arguir o impedimento ou 

suspeição do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1º, incisos I, II e III do CPC. 6 

- As partes, depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo 

parecer, conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo 

Civil[3]. 7 -Vale ressaltar que, para desincumbir-se dessa tarefa, o Perito 

poderá lançar mão de qualquer documento que seja suficiente para 

esclarecer o fato ou até mesmo solicitar documentos complementares. 8- 

Por fim, remetam-se os autos CONCLUSOS para demais deliberações. 9 - 

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1]Art. 474. As partes terão 

ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito 

para ter início a produção da prova. [2]Art. 465. O juiz nomeará perito 

especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a 

entrega do laudo. [3]Art. 477 - § 1o As partes serão intimadas para, 

querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002945-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR(A))

MARCIA TENORIO SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

espólio de otacílio ferreira de matos (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002945-83.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARCIA TENORIO SAMPAIO, MARIA HELENA RODRIGUES DA CRUZ RÉU: 

ESPÓLIO DE OTACÍLIO FERREIRA DE MATOS 1 – As autoras pugnaram 

pela citação por edital dos herdeiros do espólio demandado (ID n. 

16659775), uma vez que estariam em local incerto e não sabido. No ponto, 

INDEFERE-SE o pedido de citação por edital, uma vez que a parte autora 

não comprovou ter esgotado todos os meios extrajudiciais para localizar o 

endereço da parte demandada. Sobreleva registrar que o entendimento 

deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir apenas 

quando houver demonstração pela parte interessada de que foram 

realizadas todas as buscas possíveis quando a informação não foi 

alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca 

das informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, 

por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas. Afinal, a citação por edital é 

exceção no ordenamento jurídico e somente deve ser adotada nos casos 

expressamente previstos para o seu cabimento. 2 – Logo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, diligenciar na busca do 

endereço dos demandados ou pugnar o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito sem resolução do mérito. 3 – Com a indicação do 

endereço, EXPEÇA-SE o necessário para a citação. 4 – Decorrido o prazo 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e, após, CONCLUSOS. 5 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006081-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SOUSA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS NEVES FERREIRA ROSA (RÉU)

JAIR JOSE DA ROSA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006081-54.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MANOEL DE SOUSA NASCIMENTO RÉU: MARIA DAS NEVES FERREIRA 

ROSA, JAIR JOSE DA ROSA 1 - Trata-se de Ação de Usucapião 

Extraordinária ajuizada por MANOEL DE SOUSA NASCIMENTO em face de 

MARIA DAS NEVES FERREIRA ROSA e ESPÓLIO DE JAIR JOSÉ DA ROSA, 

ambos qualificados no encarte processual. Compulsando os autos, 

verifica-se que a requerida Maria das Neves Ferreira Rosa foi 

devidamente citada (ID n. 11780273) em 16/02/2018, compareceu à 

audiência de conciliação, confirmando a pretensão autoral e não 

apresentou contestação no prazo legal, conforme certificado no ID n. 

12873019. Diante disso, este juízo DECRETA sua revelia. Além disso, os 

confinantes, devidamente citados (ID n. 13531402) não apresentaram 

qualquer impugnação ao pedido autoral. 2 - Considerando ainda que 

espólio do segundo requerido, devidamente citado via edital (ID n. 

13234511) não apresentou defesa no prazo legal, este juízo NOMEIA a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curadora especial do 

segundo réu Espólio de Jair José da Rosa, a qual deverá ser intimada para 

apresentar resposta em favor do réu, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 72, inciso II, do CPC. 3 - Por fim, INTIME-SE o Ministério 

Público para informar se possui interesse no presente feito. 4 - Cumpridas 

as diligências anteriores, remetam-se os autos CONCLUSOS. 5- 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006788-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISVALDO FERREIRA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006788-85.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

FLORISVALDO FERREIRA NOGUEIRA Trata-se de busca e apreensão 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

FLORISVALDO FERREIRA NOGUEIRA, ambos qualificados nos autos, 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e o instrumento de protesto. Cumpre 

salientar que, apesar de a Carta Registrada anexada no ID n. 16965509 ter 

retornado ao remetente pelo motivo “carteiro não atendido”, verifica-se 

que tal documento foi encaminhado no exato endereço indicado pela parte 

requerida quando da assinatura do contrato (ID n. 16965507), além de que 
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o carteiro realizou três tentativas de entrega, antes da devolução do A.R. 

1 – Assim, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a 

medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de 

busca e apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto 

aos representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Executada a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

3 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário. 4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

18 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006348-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006348-89.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: GERSON LUIZ DE 

MELO Cuida-se de ação de busca e apreensão em que deferida a liminar 

em decisão inicial, o bem foi devidamente apreendido conforme auto de 

apreensão e depósito anexado ao processo (ID n. 17127173). Petição de 

ID n. 17127922 noticiando o pagamento da integralidade da dívida, 

acompanhado do comprovante de recolhimento (ID n. 17128292) e 

postulando pela purgação da mora e restituição do veículo apreendido. O 

processo veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. No caso em tela, a petição inicial trouxe o valor de R$ 2.614,11 

(dois mil seiscentos e catorze reais e onze centavos) como sendo a soma 

das parcelas vencidas, multa e parcelas a vencer, atribuindo tal quantum 

como valor da causa, inclusive recolhendo taxa judiciária e custas levando 

em consideração tal valor, vinculando o requerido a purgar a mora nesses 

exatos termos. O ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento 

contraditório (venire contra factum proprium) por este ferir a boa fé 

objetiva que é devida a todos os contratos e tal mudança de orientação 

quebrar a expectativa antes gerada. Assim, a parte requerida purgou a 

mora e faz jus à permanência na posse do bem até o encerramento do 

contrato. Entendimento diferente não tem os tribunais nacionais: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA 

PENDENTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. 

O STJ submeteu a matéria ao regime dos recursos repetitivos (REsp 

1.418.593/MS) e definiu a necessidade de realizar o pagamento da 

integralidade da dívida para a purgação da mora no contrato de 

financiamento garantido por alienação fiduciária, e não somente o 

pagamento das prestações vencidas acrescidas dos encargos 

decorrentes da mora previstos no instrumento negocial. 2. Com a edição 

da Lei nº 10.931/2004 fica evidente que cabe ao devedor pagar a 

integralidade da dívida (montante apresentado e comprovado pelo credor 

fiduciário na inicial) no prazo de até cinco dias da execução da liminar, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem objeto de alienação 

fiduciária. 3. Recurso provido por maioria de votos. (TJ-PE - Agravo AGV 

3626824 PE (TJ-PE) Data de publicação: 24/03/2015)” “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Exercício abusivo de posição jurídica. 

Interpretação dos arts. 187 e 422 do Código Civil. Boa-fé objetiva. Venire 

contra factum proprium. Caso concreto em que o credor criou na 

devedora legítima expectativa de purgar a mora com o pagamento dos 

valores devidos à data do ajuizamento da ação. Acertada a determinação 

de restituição do veículo à ré. Multa coercitiva Fixação para proporcionar 

efetividade da tutela concedida. Redução do valor arbitrado. Aplicação 

dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Agravo parcialmente 

provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21588174620148260000 SP 

2158817-46.2014.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 03/03/2015).” 

Nesse quadro, ACOLHE-SE a purgação da mora consubstanciada no 

pagamento da integralidade do débito nos termos e valores descritos na 

petição inicial e, por conseguinte, revoga-se a liminar de ID n. 16983285. 

EXPEÇA-SE mandado de restituição do bem móvel à parte requerida. 

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus procuradores, para que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito do término e quitação 

do aludido contrato. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, faça-se 

o processo CONCLUSO. INTIME-SE. CUMPRA-SE, com urgência. 

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003289-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GOMES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY BORDONI GASQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003289-93.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

GERALDO GOMES JUNIOR EXECUTADO: WANDERLEY BORDONI 

GASQUES 1 – De início, ressalta-se que a juntada de procuração aos 

autos dos embargos à execução associados (PJE n. 

1005583-21.2018.8.11.0006) torna desnecessária a repetição do 

instrumento nos autos principais, ao menos enquanto permanecerem 

associados, não havendo falar em defeito de representação. Logo, 

INDEFERE-SE o pedido de regularização processual do réu. 2 – Passo 

seguinte, verifica-se que a parte devedora fora devidamente citada para 

realização do pagamento integral da dívida e apresentou petição indicando 

bens à penhora (id. 15025070). Intimada, a parte exequente não 

concordou com os bens indicados, fundamentando a manifestação na 

necessidade de observância à ordem preferencial de penhora indicada 

pelo art. 835 do CPC (id. 15920907). Ainda, ressalta a dificuldade de 

avaliação, conservação e praceamento dos semoventes, em razão da 

própria natureza da coisa. Diante disso, considerando que a execução 

corre no interesse do credor e, em observância à ordem de preferência 

prevista no art. 835 do CPC, este Juízo INDEFERE a indicação dos bens 

promovida pela parte executada e, por outro lado, DEFERE o pedido do 

exequente de id. 15920907, a fim de promover o bloqueio nas contas 

bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema 

BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos permanecer em 

Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 3 – Havendo constrição patrimonial nas 

diligências promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado 

ou de maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

854, §3º do CPC). 4 – Após, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 5 – Por fim, 

CONCLUSOS para demais deliberações. 6 – CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007036-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCES & MERCES LTDA - ME (EXECUTADO)

RUBENS CAMILO DAS MERCES (EXECUTADO)

PALMIRA GARCIA HUGHES DAS MERCES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007036-85.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 
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BANCO DA AMAZONIA SA EXECUTADO: MERCES & MERCES LTDA - ME, 

RUBENS CAMILO DAS MERCES, PALMIRA GARCIA HUGHES DAS MERCES 

1 – Primeiramente, considerando que foram frutíferas as buscas de 

veículos em nome da parte executada, PROMOVA-SE o bloqueio, pelo 

sistema RENAJUD, para constar a restrição de transferência, circulação e 

licenciamento sobre os veículos localizados nas pesquisas de id. 

16514310 e id. 16514318, como requerido no id. 16692527. 2 – Depois, 

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 extinção sem 

resolução do mérito. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000810-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMENEGILDO LEITE DE SOUZA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000810-30.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: HERMENEGILDO LEITE DE SOUZA 

NETO 1 – Considerando a petição de id. 16301031, PROMOVA-SE a 

retificação da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – 

Apolo, fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como 

exequentes Flávio Neves Costa, Raphael Neves Costa e Ricardo Neves 

Costa e como parte executada Hermenegildo Leite de Souza Neto. 2 – No 

vertente caso, ante a revelia da parte demandada, não há o porquê 

proceder à intimação para pagamento espontâneo, a exemplo do seguinte 

julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - RÉU REVEL 

CITADO PESSOALMENTE NA FASE DE CONHECIMENTO - ART. 322 DO 

CPC/73 - MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O STJ 

sedimentou o entendimento de que "após a edição da Lei nº 11.232/2005, 

a execução por quantia fundada em título judicial desenvolve-se no mesmo 

processo em que o direito subjetivo foi certificado, de forma que a revelia 

decretada na fase anterior, ante a inércia do réu que fora citado 

pessoalmente, dispensará a intimação pessoal do devedor para dar 

cumprimento à sentença. (REsp. 1241749/SP, Rel. Ministra Maria Thereza 

de Assim Moura, julgado em 27-9-2011). Fl. 1 de 12 SEXTA CÂMARA 

CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 156168/2016 - CLASSE CNJ - 202 

COMARCA CAPITAL RELATOR:DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO O comparecimento espontâneo do executado para impugnar o 

cumprimento de sentença faz incidir a multa do artigo 475-J do CPC e os 

honorários advocatícios. (TJMT – AI n. 156168/2016 Comarca da Capital, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Data de 

Julgamento: 25.01.2017) (negritei) Aliás, no voto-condutor da ementa 

acima transcrita constou a seguinte passagem: “Em se tratando de réu 

revel que, apesar de intimado pessoalmente no processo de 

conhecimento, não apresentou defesa nem constituiu advogado, aplica-se 

o art. 322 do CPC antigo, o qual dispõe que, contra o revel que não tenha 

patrono nos autos, correrão os prazo independentemente de intimação, a 

partir da publicação de cada ato decisório. A propósito: RECURSO 

ESPECIAL. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

RÉU REVEL, CITADO PESSOALMENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE 

NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU 

CONTESTAÇÃO. LEI Nº 11.232/05. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 322 DO CPC. 1. O artigo 535 do 

Código de Processo Civil não resta malferido quando o acórdão recorrido 

utiliza fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sem 

incorrer em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Nos termos do art. 

322 do Código de Processo Civil, será dispensado da intimação dos atos 

processuais o réu revel que não constituiu advogado nos autos. 3. Após a 

edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por quantia fundada em título 

judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo foi 

certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a 

inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação 

pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença.4. Recurso especial 

improvido. (REsp. 1241749/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assim 

Moura, julgado em 27-9-2011). Do julgado acima transcrevo o seguinte 

trecho: "O STJ sedimentou o entendimento de que "após a edição da Lei nº 

11.232/2005, a execução por quantia fundada em título judicial 

desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo foi 

certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a 

inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação 

pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença. " (...) Inexiste, 

portanto, fundamento legal ou jurisprudencial para amparar a exigência da 

intimação pessoal da parte executada a fim de que o cumprimento de 

sentença tenha andamento, já que o réu revel foi citado pessoalmente na 

fase de conhecimento.” (negritei) Posto isso, apresentado planilha 

atualizada do débito (id. 16301033), com fundamento no art. 854 do Código 

de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido da parte exequente de id. 

16301031 a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme 

requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 

execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. 3 – Havendo constrição patrimonial na diligência 

promovida, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 4 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 5 – Por fim, 

CONCLUSOS para demais deliberações. 6 – CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002860-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AGNALDO ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002860-29.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: ANTONIO AGNALDO 

ALMEIDA SILVA I - Relatório Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

movida por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de ANTONIO AGNALDO 

ALMEIDA SILVA. A empresa requerente alega, em síntese, que o 

requerido firmou contrato de financiamento junto à instituição financeira 

para aquisição de um veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação 

fiduciária em garantia de contrato de financiamento. Aduz ainda que o 

requerido tornou-se inadimplente deixando de efetuar o pagamento das 

prestações a partir de 05/01/2018. Com isto, recorreu ao judiciário, 

pugnando pela busca e apreensão do bem e que seja consolidado na 

posse. Liminar deferida no id. 14171516. Citação do requerido e busca e 

apreensão positiva, conforme id. 14419225. Petição do autor requerendo o 

julgamento antecipado na lide no id. 16459835. Vieram os autos 

conclusos. É o que merece relato. Passa-se a decidir. II - Fundamentação 

Embora o requerido regularmente citado e intimado da busca e apreensão 

do bem, não apresentou contestação visando purgar a mora ou outras 

defesas que eventualmente pudesse expor. Sendo assim, não havendo 

contestação do requerido nos autos, a aplicação dos efeitos da revelia é 

medida que se impõe. No caso, além da ausência de contestação que 

impõe a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo requerente, 

como alhures já mencionado, a sua pretensão é corroborada pela 

plausibilidade do direito substancial invocado, evidenciado pelos 

documentos que instruíram a petição inicial, mormente pela cédula de 
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crédito bancário e a notificação extrajudicial, demonstrando a mora do 

requerido. Logo, em atenção ao que dispõe o art. 344 do Código de 

Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado da lide. É de se 

observar que, executada a liminar, no prazo de cinco dias, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), 

sendo facultado ao promovido, no prazo de cinco dias pagar a 

integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei n. 911/69), ou 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 3°, § 3°, do 

Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora regularmente citado, o 

requerido não se valeu de nenhuma das faculdades asseguradas pela 

legislação vigente. III - Dispositivo Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTIGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

OFICIE-SE o órgão de trânsito para expedir novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre de 

ônus da propriedade fiduciária, com fulcro no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 

911/69. PROCEDA-SE a exclusão da restrição do veículo via RENAJUD, 

caso haja. CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, tendo em vista o princípio da causalidade. Sem a 

incidência de honorários de sucumbência, tendo em vista a ausência de 

pretensão resistida. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as 

anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. CÁCERES, 11 

de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000901-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIA DOS SANTOS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000901-57.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: GENESIA DOS SANTOS FARIAS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. I – Relatório Trata-se de ação de indenização ajuizada 

por GENESIA DOS SANTOS FARIAS em face de BANCO BRADESCO S.A, 

ambos qualificados nos autos, sob o argumento de que seu nome fora 

incluído nos órgãos de restrição ao crédito pela parte demandada, sem 

que houvesse qualquer relação jurídica/comercial entre as partes. Requer 

seja declarada a inexistência do débito que ensejou a restrição de crédito 

e o recebimento de indenização por danos morais. A inicial foi recebida no 

id. 4812281. Realizada audiência, a conciliação restou inexitosa (ID n. 

6138667). A parte demandada apresentou contestação (ID n. 6651677), 

arguindo a impossibilidade de condenação em danos morais na medida em 

que haveria restrições preexistentes à discutida pela parte autora. 

Determinada a intimação das partes para especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, a parte demandada informou que não há outras 

provas a serem produzidas (ID n. 11952380). Já a parte autora não 

manifestou (ID n. 14938428). 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. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste Juízo estão coligidos aos 

autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada antecipadamente, 

com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, mormente 

porque, intimadas as partes para especificarem outras provas a serem 

produzidas, manifestaram desinteresse. Destarte, não havendo 

preliminares e questões prejudiciais a serem decididas no processo, 

mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões 

do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal 

de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. Pois 

bem. A parte autora é consumidora, conforme disposto no art. 2º do CDC. 

Bem por isso, a responsabilidade da parte demandada é objetiva, por 

força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à 

demonstração de culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do 

risco-proveito das atividades desenvolvidas. No ponto, vale o registro de 

que o desate da questão passa, primeiramente, pela premissa de que a 

prova do fato negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua 

inexistência. No caso judicializado, significa dizer que a parte autora 

nunca poderia provar que não contratou com a parte demandada, 

incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que deriva da 

elementar regra probatória “negativa non sunt probanda”. Sob esse 

quadrante, não haveria como se exigir da parte demandante prova de 

fatos negativos, principalmente quando se tratar de hipótese em que a 

parte nega a existência do fato legitimador da situação contra a qual se 

insurge. No vertente caso, por se tratar de fato negativo puro, incumbe à 

parte demandada trazer aos autos as provas de que a inscrição nos 

órgãos de restrição ao crédito fora devida e a existência da dívida em 

comento, o que não fez. Aliás, não se vê qualquer documento utilizado 

para a realização do negócio jurídico ou que demonstrasse a relação 

jurídica entre as partes, bem como a existência do débito. Não custa 

ressaltar que tal prova poderia ser produzida com facilidade pela parte 

demandada, até mesmo pela sua situação de hipersuficiência, o que não 

realizou. Logo, uma vez não comprovada a contratação do serviço, a 

negativação em comento fora indevida. No que tange aos danos morais, a 

parte demandada defende a aplicação da Súmula n. 385 do STJ, em razão 

da existência de anotações preexistentes nos cadastros de restrição ao 

crédito. Contudo, no presente caso, o documento que instruiu a exordial, 

em que pese constar outras anotações de empresas diversas, estas 

foram posteriores à anotação realizada pela instituição demandada. O 

Enunciado em questão trata de anotações preexistentes, o que não é o 

caso dos presentes autos. Assim, a demandada não justificou a 

ocorrência do suposto débito pela autora, não juntou o histórico de 

descontos/pagamentos, não justificou o motivo do apontamento realizado 

no nome da autora no valor de R$ 586,96 (ID n. 4792159) cuja inclusão se 

deu em 02/01/2012. Dessa forma, a parte demandada não demonstrou a 

ocorrência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte 

demandante. Tal ônus lhe incumbia, seja pela hipossuficiência do 

autor/consumidor, pela verossimilhança de suas alegações, seja pelo fato 

de que o juízo inverteu o ônus da prova desde o primeiro despacho. 

Assim, invertido o ônus da prova, a parte demandada, hipersuficiente na 

relação de consumo, não se desincumbiu de seu ônus. Ou seja, no que 

toca à contratação que originou a negativação discutida nos autos, a parte 

ré não juntou aos autos o contrato assinado pela parte autora, tampouco 

demonstrou a existência do alegado débito. Logo, não restou comprovado 

nos autos que a inscrição ora discutida fora devida. Sendo assim, 

restando provada a negativação indevida, como ocorrera em relação à 

parte autora, o evento moralmente danoso é presumido, restando 

imperativo o dever de indenizar. Nessa toada, Rui Stoco ensina que: “A 

causação de dano moral independe de prova, ou melhor, comprovada a 

ofensa moral o direito à indenização desta decorre, sendo dela presumido. 

Desse modo a responsabilização do ofensor origina do só fato da violação 

do neminem laedere. Significa, em resumo, que o dever de reparar é 

corolário da verificação do evento danoso, dispensável, ou mesmo 

incogitável, a prova do prejuízo” (in Responsabilidade Civil, 4ª Edição, 

Editora RT, São Paulo, 1999, pág. 722). Com relação aos danos morais, a 

prestação de serviço não ofereceu as condições que dele se esperava, 

ou seja, fora defeituoso, o que redundou em prejuízos de ordem moral à 

parte autora, devendo ser, então, indenizada. Corroborando o raciocínio 

ora desenvolvido, o seguinte julgado: “o agir ilícito da parte ré, 

consubstanciado na injusta e negligente cobrança de um débito 

inexistente, o dano moral dele advindo e o nexo de causalidade entre o ato 

e o prejuízo ao patrimônio moral da parte Autora, ensejam o pagamento de 

indenização à vítima da conduta ilícita. A cobrança de valores indevidos é 

causa idônea a ensejar danos morais, porquanto a parte foi submetida à 

coação desnecessária e abusiva para o pagamento de dívida inexistente. 

(TJMT. TURMA RECURSAL ÚNICA RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 

529/2012 CLASSE II - 1 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

DIAMANTINO. Data de Julgamento: 05-07-2012) (negritei)”. RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM 
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FOLHA DE PAGAMENTO NÃO EFETUADO POR OMISSÃO DO 

RECORRENTE – INSERÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES 

– DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO 

– VALOR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

1-Infere-se do caderno processual que a inércia do órgão pagador em 

efetuar os descontos decorreu da falta de providências do 

Banco/Apelante. Inobstante isso, em vez de reconhecer o erro, o 

Recorrente procedeu à inscrição indevida do nome da Apelada no 

cadastro do SPC e da SERASA, configurando ato ilícito a engendrar a 

reparação do dano. 2-Na hipótese, há nexo de causalidade entre a 

manutenção indevida do nome da Recorrida na Serasa e o dano 

provocado por essa conduta ilícita, sendo de rigor a fixação de 

condenação por dano moral, o qual é in re ipsa, ou seja, prescinde de 

prova.3-O valor da reparação civil por dano moral decorrente de 

negativação na Serasa por falha administrativa da Recorrente, na quantia 

de R$ 7.240,00 (sete mil duzentos e quarenta reais), é condizente com o 

ato praticado.(Ap 51399/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2015, 

Publicado no DJE 16/02/2015). Pois bem, no que atine ao quantum a ser 

indenizado, este Juízo entende que, neste caso, o valor deve ser fixado 

levando-se em consideração a necessidade de repreensão de atitudes 

arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportados pela parte 

autora, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, razão pela qual 

DECLARA a inexistência do débito em discussão nos presentes autos. 

Ainda, CONDENA a empresa ré ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais) em 

favor da autora, 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. CONDENA-SE a ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º do CPC). 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, 11 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002977-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ROSA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANA CAVALCANTE DE SOUZA OAB - GO22930 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO OAB - MS379 (ADVOGADO(A))

FLAVIA VIERO ANDRIGHETTI BORGES OAB - MS9197 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002977-20.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROBERTO ROSA CABRAL RÉU: ITAU UNIBANCO S/A I – Relatório Trata-se 

de ação revisional de contrato c/c tutela antecipada ajuizada por 

ROBERTO ROSA CABRAL em face de BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A, 

ambos qualificados nos autos, pretendendo, em síntese, a revisão do 

contrato pactuado com a ré, sob a alegação de que os juros estariam 

abusivos, pretendendo a limitação em 12% ao ano, a substituição do 

método de amortização da dívida da Tabela Price e a declaração de 

nulidade das taxas e tarifas não contratadas. No mais, afirma que não 

seria devida a cobrança de comissão de permanência. Pede, ainda, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, a título de tutela 

antecipada, a abstenção de inscrição de seu nome junto aos órgãos de 

restrição ao crédito, a manutenção do autor na posse do veículo, a 

consignação do valor que entende devido e a nulidade das taxas e tarifas 

cobradas pela instituição ré e não contratadas pelo autor. A decisão de ID 

n. 13977320 postergou a análise do pleito de tutela antecipada. Realizada 

audiência, a conciliação restou inexitosa (ID n. 15243132). A parte 

demandada apresentou resposta no ID n. 15578824, defendendo, em 

síntese, a necessidade de cumprimento do contrato firmado, a inexistência 

de ilegalidade e abusividade nos juros pactuados e a legalidade dos 

demais encargos cobrados. A réplica à contestação é vista no ID n. 

15989503. Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação O caso em 

apreço é hipótese que permite o julgamento antecipado da lide, na forma 

do art. 355, inciso I, do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, necessidade 

de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos 

são suficientes para o deslinde do feito. Pois bem. O Superior Tribunal de 

Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações 

envolvendo instituições financeiras. É, com efeito, o que se lê na redação 

da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (nosso grifo). Resta, 

portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço. 

Verifica-se, por outro lado, que os pedidos da petição inicial, basicamente, 

se resumem à pretensão de declaração de nulidade das cláusulas 

contratuais que, supostamente, ensejaram obrigações iníquas. Todavia, a 

parte autora alega vagamente a existência de juros abusivos/extorsivos, o 

que caracterizaria desequilíbrio nos contratos pactuados e requer a sua 

revisão para a aplicação da taxa legal. Depois, afirma que pretende 

modificar as taxas de juros ao patamar máximo de 12% ao ano, a 

substituição do método de amortização da Tabela Price pela Tabela Gauss, 

além de apresentar tópico visando à exclusão do pagamento de despesas 

administrativas e comissão de permanência. Contudo, vale esclarecer que 

o Juízo está adstrito ao que fora alegado na petição inicial, conforme a 

Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas”. Aliás, é certo que incumbia à parte 

demandante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas 

perpetradas pela parte demandada, inclusive, elencando de forma clara e 

objetiva os encargos considerados exorbitantes, as cobranças de taxas e 

tarifas rotuladas de indevidas, com a devida fundamentação, o que não 

fez. Tanto as alegações são genéricas que, muito embora elencado que 

os juros seriam abusivos, não fora explicitado o porquê eles seriam 

ilegais. Ou seja, o autor apenas informou que pretende a modificação das 

taxas de juros, contudo, sequer fora apresentada a taxa média de 

mercado indicada pelo Banco Central a fim de apurar se a taxa aplicada 

nos contratos destoa da média de mercado. Com efeito, ao magistrado, 

que não exerce função investigativa, não cabe fazer análise das 

alegações genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual 

deve vir explicitado de forma contundente nos autos. Nesse sentido: 

“Alegações genéricas de excesso de cobrança não têm o condão de elidir 

ou reduzir o montante devido, permanecendo a dívida, em relação ao 

contrato de prestação de serviços, hígida em sua integralidade (Apelação 

Cível n. 70015688757, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 26/11/2008)” No ponto, a 

verdade é que, não obstante o autor buscar a revisão contratual, não 

apresentou pedido concreto acerca de como seria essa repactuação. 

Aliás, com relação às despesas administrativas e comissão de 

permanência, sequer fora formulado pedido específico para que houvesse 

a revisão contratual. Vale dizer que não basta a apresentação de 

conceitos genéricos de que esse ou aquele encargo seria abusivo, mas a 

demonstração efetiva de que aquela fundamentação se amolda ao caso 

concreto e que, na avença, de fato, houve a cobrança de encargos 

abusivos. Afinal, a alegação de que houve encargos abusivos pressupõe 

uma análise da parte autora de que eles realmente incidiram no caso 

concreto. Não custa ressaltar que a inversão do ônus da prova não retira 

da parte autora o ônus de indicar precisamente na exordial os encargos 

que seriam abusivos. III – Dispositivo Ante o exposto, este Juízo NÃO 

ACOLHE a pretensão da parte autora, JULGANDO IMPROCEDENTES os 

pedidos contidos na exordial. Bem por isso, CONDENA-SE a parte 

demandante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados esses em 10% sobre o valor da causa, conforme o 

art. 85, § 2º, do CPC, contudo, suspensas em razão da gratuidade 

deferida à parte autora, na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Por oportuno, 

DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos 
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termos do inciso I do art. 487 do CPC. Após o trânsito em julgado e 

cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE com as anotações e 

baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001304-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA TIAGO BASSI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001304-89.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

SONIA TIAGO BASSI DOS SANTOS RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documento movida por SONIA 

TIAGO BASSI em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos 

qualificados nos autos. Intimada a comprovar os requisitos ensejadores da 

gratuidade (id. 12386379), a parte autora quedou-se inerte. Decisão de id. 

13014858, a qual indeferiu a gratuidade e intimou a requerente a efetuar o 

pagamento das custas e taxa. Certidão de id. 16675620, informando o 

decurso de prazo. Vieram os autos conclusos. É o que merece relato. 

Passa-se a decidir. Compulsando os autos, extrai-se que o processo deve 

ser extinto, isso porque a autora não efetuou o pagamento das custas e 

despesas processuais mesmo devidamente intimada para tal desiderato, 

tratando-se de hipótese da ausência de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC). Ante o exposto, este 

juízo JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão da ausência de pressupostos 

de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas e taxa pela parte autora. 

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

CÁCERES, 12 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000870-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000870-37.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: FABIANO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: CLARO S/A 

Trata-se de demanda na qual, realizados alguns atos processuais, a parte 

autora fora intimada para justificar seu não comparecimento em audiência 

de conciliação perante o CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção 

(id. 13715881). Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o 

prazo concedido sem se manifestar, conforme certidão de id. 16672718. O 

processo veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. No caso em tela, percebe-se que a parte autora não realizou 

as providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, sobretudo em razão de não ter comparecido a audiência de 

conciliação previamente designada por este Juízo e, principalmente por 

não ter sido localizado no endereço indicado nos autos. Importante 

registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo: (...) V – declinar, no primeiro 

momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou 

profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

(Destaque)” “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

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

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque)” Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que a tentativa de 

localização da parte fora infrutífera (id. 4951318), deve este processo ser 

extinto sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao 

fato de que a parte autora não atendeu ao comando judicial para 

apresentar justificativa no prazo concedido, considerando que o autor não 

promoveu as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 18 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003987-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELLY CAROLINE MOREIRA JACOBINA 04688674147 (EMBARGANTE)

ANIELLY CAROLINE MOREIRA JACOBINA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003987-02.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: ANIELLY CAROLINE MOREIRA JACOBINA 04688674147, 

ANIELLY CAROLINE MOREIRA JACOBINA EMBARGADO: SICREDI 

SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE MATO 

GROSSO I – Relatório Trata-se de embargos à execução ajuizados por 

ANIELLY CAROLINE MOREIRA JACOBINA 04688674147 e ANIELLY 

CAROLINE MOREIRA JACOBINA, em face de COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, ambos qualificados nos autos, 

pretendendo, em síntese, a revisão do contrato pactuado com a ré, sob a 

alegação de que os juros e correção monetária seriam abusivos, devendo 

ser readequados. Com a inicial, juntou documentos. A inicial foi recebida 

no ID n. 14699153, sem efeito suspensivo. A parte embargada apresentou 

impugnação no ID n. 15048032, aduzindo que houve a confissão da dívida 

pela parte embargante, bem como defendeu a legalidade dos encargos 

cobrados. Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação O caso em 

apreço é hipótese que permite o julgamento antecipado da lide, na forma 

do art. 355, inciso I, do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, necessidade 

de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos 

são suficientes para o deslinde do feito. Pois bem. Com relação ao mérito, 

o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável 

o CDC às relações envolvendo instituições financeiras. É, com efeito, o 

que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (nosso 

grifo). Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso 

em apreço. Verifica-se, por outro lado, que os pedidos da petição inicial, 

basicamente, se resumem à pretensão de declaração de nulidade das 

cláusulas contratuais que, supostamente, ensejaram obrigações iníquas. 

Todavia, a parte autora alega vagamente que os juros de mora e correção 

monetária estariam sendo cobrados de forma indevida. Contudo, vale 

esclarecer que o Juízo está adstrito ao que fora alegado na petição inicial, 

conforme a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual 

“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 
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abusividade das cláusulas”. Aliás, é certo que incumbia à parte 

demandante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas 

perpetradas pela parte demandada, inclusive, elencando de forma clara e 

objetiva os encargos considerados exorbitantes, as cobranças de taxas e 

tarifas rotuladas de indevidas, com a devida fundamentação, o que não 

fez. Tanto as alegações são genéricas que a parte autora sequer 

especificou a forma de cobrança dos encargos no contrato pactuado. Ou 

seja, apenas pugnou pela readequação dos juros de mora e correção 

monetária, sem informar o porquê seria ilegal a forma cobrada. Com efeito, 

ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe fazer 

análise das alegações genéricas feitas pela parte na busca de eventual 

direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos autos. Nesse 

sentido: “Alegações genéricas de excesso de cobrança não têm o condão 

de elidir ou reduzir o montante devido, permanecendo a dívida, em relação 

ao contrato de prestação de serviços, hígida em sua integralidade 

(Apelação Cível n. 70015688757, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 26/11/2008)” No ponto, 

a verdade é que, não obstante o autor buscar a revisão contratual, não 

apresentou pedido concreto acerca de como seria essa repactuação. 

Vale dizer, também com relação aos juros de mora e correção monetária, 

que não basta a apresentação de conceitos genéricos de que esse ou 

aquele encargo seria abusivo, mas a demonstração efetiva de que aquela 

fundamentação se amolda ao caso concreto e que, na avença, de fato, 

houve a cobrança de encargos abusivos. Afinal, a alegação de que houve 

encargos abusivos pressupõe uma análise da parte autora de que eles 

realmente incidiram no caso concreto. Todavia, no vertente caso, não se 

sabe como a parte embargante chegou ao valor que apresenta ser devido. 

Não custa ressaltar que a aplicação das normas consumeristas não retira 

da parte autora o ônus de indicar precisamente na exordial os encargos 

que seriam abusivos. III – Dispositivo Ante o exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada pela parte embargante. 

CONDENA-SE a parte embargante ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC. Desta feita, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. TRASLADE-SE cópia desta sentença 

ao processo de execução PJE n. 1001000-61.2016.8.11.0006. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000592-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE LOPES PIRES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000592-70.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. REQUERIDO: HENRIQUE 

LOPES PIRES JUNIOR Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada 

por BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A. em face de HENRIQUE LOPES PIRES 

JUNIOR, ambos qualificados na inicial. A parte autora foi intimada para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse endereço atualizado para 

localização da parte ré e do veículo objeto da demanda, sob pena de 

extinção do feito (id. 13897216). Devidamente intimada, a parte autora 

deixou de manifestar, como certificado no id. 16714646. Vieram os autos 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso 

em tela percebe-se que a parte requerente não realizou as providências 

cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do processo. A parte 

autora permaneceu inerte, prejudicando assim o bom andamento da 

demanda. Diante disso, considerando que a parte autora não promoveu as 

diligências que lhe competia, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de 

dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003301-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENIO APARECIDO DINIZ CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003301-44.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA RÉU: KENIO APARECIDO DINIZ 

CARVALHO Trata-se de ação monitória ajuizada por MARIA APARECIDA 

OLIVEIRA SILVA em face de KENIO APARECIDO DINIZ CARVALHO, ambos 

qualificados na inicial. O despacho de id. 11471678 deferiu a expedição de 

carta precatória para citação da parte demandada e consignou, em 

seguida, a necessidade de intimação da parte autora para pugnar o que 

entender de direito, sob pena de extinção. A certidão de id. 15563316 

consignou que a parte demandada não fora localizada no endereço 

indicado nos autos. Depois, promoveu-se a intimação da parte autora para 

pleitear o que entender de direito (id. 15563571), contudo, quedou-se 

inerte (id. 16624691). Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se que a parte 

requerente não realizou as providências cabíveis para o desenvolvimento 

válido e regular do processo. A parte autora permaneceu inerte, 

prejudicando assim o bom andamento da demanda. Diante disso, 

considerando que a parte autora não promoveu as diligências que lhe 

competia, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o 

exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002896-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002896-08.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: WESLEY APARECIDO MENDES DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Trata-se de demanda na qual, realizados alguns 

atos processuais, a parte autora fora intimada para justificar seu não 

comparecimento em audiência de conciliação perante o CEJUSC desta 

Comarca, sob pena de extinção (ID n. 13898916). Devidamente intimada, a 

parte autora deixou transcorrer o prazo concedido sem se manifestar. O 

processo veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. No caso em tela, percebe-se que a parte autora não realizou 

as providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, sobretudo em razão de não ter comparecido a audiência de 

conciliação previamente designada por este Juízo e, principalmente por 

não ter sido localizado no endereço indicado nos autos. Importante 

registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo: (...) V – declinar, no primeiro 

momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou 

profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 
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(Destaque)”. “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

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

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque)”. Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que a tentativa de 

localização da parte fora infrutífera (ID n. 10010521), deve este processo 

ser extinto sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada 

ao fato de que a parte autora não atendeu ao comando judicial para 

apresentar justificativa no prazo concedido, considerando que o autor não 

promoveu as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento 

das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 

10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC, contudo, condenação essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Ante o 

exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001342-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON MARCOS RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANTONIO PEREIRA ANUTE OAB - AC4531 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001342-04.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: EMERSON MARCOS RIBEIRO RODRIGUES REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Trata-se de ação de liquidação de sentença 

ajuizada por EMERSON MARCOS RIBEIRO RODRIGUES em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, todos qualificados na inicial. A parte 

autora foi intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse o 

preenchimento dos pressupostos da gratuidade judiciária (ID n. 

12361852). Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer in 

albis o prazo para se manifestar. A decisão de ID n. 13014853 indeferiu a 

gratuidade pleiteada, e determinou a regularização do pagamento das 

custas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Devidamente 

intimada, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para se 

manifestar. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Pois bem, mesmo intimada da decisão que 

indeferiu a gratuidade pleiteada, a parte requerente quedou-se inerte, 

deixando transcorrer o prazo para se manifestar, ocasionando a perda do 

interesse de agir. Logo, diante da ausência do preenchimento dos 

requisitos da petição inicial nos termos do artigo 321 do CPC, reputa-se 

que deve ser indeferida a petição inicial, tendo em vista a falta de 

interesse de agir da parte autora. Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição 

inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil[1]. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, sem a resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, incisos I, IV e VI do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem 

incidência de honorários advocatícios no caso em espécie. Transitada em 

julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 330. A petição inicial será indeferida 

quando: III - o autor carecer de interesse processual

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007959-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON GREGORIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007959-14.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

EDMILSON GREGORIO DA SILVA I – Relatório Trata-se de ação de busca 

e apreensão proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

desfavor de EDMILSON GREGÓRIO DA SILVA, em que a empresa 

requerente alega, em síntese, que a parte ré firmou contrato de 

financiamento junto à instituição financeira para aquisição de um veículo, 

cujo bem ficou vinculado por alienação fiduciária em garantia de contrato 

de financiamento. Ocorre que o réu teria se tornado inadimplente, 

deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 23/09/2016. 

Requer, portanto, a busca e apreensão liminar do bem, com a posterior 

consolidação na posse do veículo. Com a inicial, juntou documentos. A 

liminar fora concedida na decisão de id. 11282257. O veículo fora 

apreendido, conforme auto de busca e apreensão de id. 11377886. A 

parte demandada apresentou pedido de purgação da mora (id. 11424014), 

informando o pagamento da totalidade do débito e pugnando pela 

devolução do veículo apreendido. O comprovante de pagamento da dívida 

é visto no id. 11424063. A decisão de id. 11432370 acolheu a purgação da 

mora e determinou a restituição do veículo. Na petição de id. 11560721, a 

parte demandada informou que ainda não fora efetivada a devolução do 

veículo. O despacho de id. 11592883 determinou a intimação do Banco 

autor para promover a devolução do bem, sob pena de multa. O Banco, 

então, informou o cumprimento da decisão e pugna pelo levantamento da 

quantia depositada em Juízo (id. 11624448). No id. 14466782, reiterou-se o 

pedido de levantamento de valores. Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação De início, a parte demandada foi citada e deixou de 

apresentar resposta no prazo legal, razão por que DECRETA-SE a revelia, 

nos termos do art. 344 do CPC, se mostrando o feito pronto para a 

prolação de sentença. Sem delongas, o Decreto-lei n. 911/69 dispõe que 

“deferida liminar em favor do credor fiduciário, será assegurada a 

retomada do bem pelo devedor, caso efetue o pagamento da integralidade 

da dívida (art. 3º, § 2º)”. No caso em tela, verifica-se que a parte 

demandada promoveu o pagamento da integralidade da dívida, como 

requerido na exordial (id. 11424063), o que fora aceito pela parte autora, 

que, inclusive, promoveu a restituição do veículo. Logo, na forma do artigo 

487, inciso III, alínea “a”, do CPC, se depara com o reconhecimento da 

procedência do pleito, que ocorreu com o pagamento das parcelas 

vencidas e vincendas, o que conduz, então, à extinção do processo. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC/2015 - 

PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - 

COMPROVADO - MANTIDA A SENTENÇA EXTINTIVA SOB OUTRO 

FUNDAMENTO - EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO - RECURSO DESPROVIDO. Purgada a 

mora, mediante a comprovação do pagamento da integralidade da dívida 

pendente (parcelas vencidas e vincendas), não há saldo remanescente a 

ser complementado. Logo, mantém-se a extinção da ação, no entanto, sob 

outro fundamento, de extinção, com resolução do mérito, pelo 

reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487 do CPC. (TJMT - Ap 

162416/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) 

(negrito nosso)” “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTÓRIO DE COMARCA DIVERSA DO 

DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PURGAÇAO DA MORA. 

PARCELAS VENCIDAS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL. EXTINÇAO 

DO PROCESSO. ART. 269, II, CPC. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. 

RESTITUIÇÃO DO BEM. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. I. Nas 

ações de busca e apreensão movidas com base em contrato de alienação 

fiduciária em garantida, a comprovação da mora do devedor constitui 
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pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, podendo ser demonstrada através de notificação extrajudicial 

expedida por cartório de comarca diversa do domicilio do devedor. II. A 

purgação da mora deve compreender as parcelas vencidas do contrato, 

acrescidas dos encargos decorrentes do atraso, sendo desnecessário o 

integral depósito das parcelas vincendas. III. A comprovação da relação 

havida entre as partes, bem como o reconhecimento da pretensão inicial 

por meio da purgação da mora pelo devedor, conduz à extinção do 

processo nos termos do art. 269, II, CPC. IV. Diante do adimplemento do 

devedor, revoga-se a liminar de busca e apreensão com determinação de 

restituição do bem, permitindo-se a aplicação de multa diária com base no 

art. 461, § 4º, CPC, como forma de assegurar o resultado prático da 

medida, devendo o valor atender aos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0512.08.051328-0/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

20/08/2013, publicação da súmula em 26/08/2013) (negrito nosso) Nesse 

passo, fora depositado o valor integral apresentado na exordial e a parte 

autora concordou com o depósito. III – Dispositivo Assim sendo, diante da 

purgação da mora, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo 

Civil. Pelo princípio da causalidade, CONDENA-SE a parte demandada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, serão fixados em 

10% sobre o valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE alvará do valor depositado nos autos em favor do Banco 

autor. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003195-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENILTON FERREIRA BENEVIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003195-48.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BENILTON FERREIRA BENEVIDES RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A I – Relatório Trata-se de ação revisional de 

contrato ajuizada por BENILTON FERREIRA BENEVIDES em face de 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ambos qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, que realizou contrato de financiamento com a 

instituição e que estariam sendo cobrados juros acima da média de 

mercado e do índice contratado, além de juros capitalizados sem a 

previsão contratual. Requer, portanto, a incidência dos juros 

remuneratórios calculados pela média de mercado, o afastamento da 

capitalização de juros, a restituição dos valores cobrados indevidamente e 

o afastamento dos encargos moratórios. Ainda, em sede liminar, pretende 

a consignação em Juízo das parcelas com valor incontroverso. A inicial foi 

recebida no id. 14138669, ocasião em que fora postergada a análise do 

pedido liminar. Realizada audiência, a conciliação restou inexitosa (id. 

15386669). Citada, a parte demandada apresentou a resposta no id. 

15805711, arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial, uma vez que a 

parte autora teria formulado alegações genéricas de cobranças indevidas, 

além de que teria deixado de quantificar o valor incontroverso do débito. 

No mérito, aduz a legalidade das cobranças dos encargos discutidos e a 

inexistência de cláusulas abusivas. Ainda, defende que não houve recusa 

ao recebimento das parcelas, tampouco má-fé na cobrança, de modo que 

não há falar em restituição de qualquer quantia. A réplica à contestação é 

vista no id. 15943150. Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação O 

caso em apreço é hipótese que permite o julgamento antecipado da lide, na 

forma do art. 355, inciso I, do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito. Inicialmente, não 

merece prosperar a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que a parte 

autora formulou pedido certo e determinado, inclusive, elencando os 

encargos que entende ser abusivos, com a respectiva fundamentação, o 

que possibilitou, aliás, a formulação de defesa de mérito pela parte ré. Do 

mesmo modo, também se vê na inicial a indicação do valor tido como 

incontroverso. Dessa feita, considerando que a parte autora cumpriu os 

requisitos da petição inicial, previstos no art. 319 do CPC, INDEFERE-SE a 

preliminar em questão. Uma vez que não há outras preliminares ou 

questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a 

análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, 

nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem 

como do art. 371 do Código de Processo Civil. DA APLICAÇÃO DO CDC 

Prefacialmente, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de 

que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras. É, 

com efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado 

sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras” (nosso grifo). Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei 

consumerista no caso em apreço. Pois bem. Verifica-se, por outro lado, 

que os pedidos da petição inicial, basicamente, se resumem à pretensão 

de declaração de nulidade das cláusulas contratuais que, supostamente, 

ensejaram obrigações iníquas. Tais irresignações serão analisadas em 

tópicos. No ponto, para esse desiderato, vale fixar a premissa de que, 

segundo a Súmula n. 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao 

julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” Portanto, a 

cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado 

especificadamente pela parte autora, passando ao largo qualquer questão 

genericamente abordada na exordial. Aliás, é certo que incumbe à parte 

demandante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas 

perpetradas pela demandada, inclusive, elencando de forma clara e 

objetiva o índice utilizado para cada encargo que julga ser exorbitante. 

Com efeito, ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe 

fazer análise das alegações genéricas feitas pela parte na busca de 

eventual direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos 

autos. Nesse sentido: “Alegações genéricas de excesso de cobrança não 

têm o condão de elidir ou reduzir o montante devido, permanecendo a 

dívida, em relação ao contrato de prestação de serviços, hígida em sua 

integralidade”. (Apelação Cível n. 70015688757, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 

26/11/2008) Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora 

especificadamente abordado na peça inicial. DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão: “A 

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 

não indica abusividade.” Em conjugação com essa Súmula, é importante 

ter em mente a seguinte orientação jurisprudencial: “É admitida a revisão 

das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que 

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de 

colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) 

fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”. 

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), DJ: 

10/03/2009, Relatora: NANCY ANDRIGHI) No voto da relatora Nancy 

Andrighi, que levou parcialmente à confecção da citada orientação 

jurisprudencial, encontra-se preciosa passagem de onde se pode extrair 

qual é o melhor critério para se aferir a abusividade dos juros: “A taxa 

média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações 

prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as 

forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das 

instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É 

certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em 

que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, 

sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. 

Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor 

parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, 

não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa 

taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um 

valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação 

dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem 

considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia da média (voto 

proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão 

Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, 

Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 

971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007). 

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que 

impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de 
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mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, 

mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso 

concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” 

(negritei) Como se colhe da ementa acima transcrita, a Corte Superior, com 

base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios 

serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e 

meia (50%) acima da taxa média do mercado, a exemplo do que também já 

decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA 

- CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO 

CONTRATUAL – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. É cabível a capitalização diária de juros, quando 

expressamente pactuada. Só se considera abusiva a taxa de juros 

remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa 

média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do 

REsp. 1.061.530/RS.A simples cobrança de encargos considerados 

indevidos, ainda que eventualmente comprovados, por si só, não é capaz 

de configurar dano moral indenizável. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL DRA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)” No vertente caso, 

a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil 

(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultavalores/consultaValoresSeries

.do?method=consultarValores), ficando a cargo da parte autora a juntada 

da respectiva consulta, o que é visto no id. 14130012. Conforme se colhe 

do contrato incrustado no id. 14129984, a taxa de juros mensal é de 

2,35% e anual de 32,13%, ao passo que, conforme apresentado pela 

parte autora no id. 14130012, a taxa média mensal de mercado à época da 

contratação era de 1,83% e anual de 24,25%, de modo que a discrepância 

com a taxa realmente pactuada seria de 0,57% ao mês e 7,88% ao ano. 

Portanto, não se pode dizer que seja substancial a ponto de considerá-la 

abusiva. Não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa 

significativamente da taxa média de mercado. DA CAPITALIZAÇÃO DE 

JUROS No que toca à capitalização mensal de juros, a jurisprudência 

pátria já pacificou o entendimento, inclusive em julgamento sob o rito dos 

recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), de que a capitalização mensal 

dos juros é admitida quando expressamente pactuada. A propósito: 

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 

1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS 

BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE 

COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA 

VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 

1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de 

juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver 

expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos 

exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da 

ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer 

periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos 

contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em 

virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior 

Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se 

ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, 

ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo 

qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 

400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora 

pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação 

dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a 

devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de 

comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda 

o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de 

declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não 

tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso 

especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo 

Tribunal a quo. (STJ - REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017) (negrito 

nosso)” Vale dizer que o acórdão que deu origem à ementa acima citada 

sepultou a diferenciação entre juros compostos e capitalização, 

diferenciação essa consagrada em jurisprudência então superada, 

conforme o seguinte trecho do voto-condutor: “Inicialmente, destaca-se 

que "capitalização dos juros", "juros compostos", "juros frugíferos", "juros 

sobre juros", "anatocismo" constituem variações linguísticas para designar 

um mesmo fenômeno jurídico-normativo que se apresenta em oposição 

aos juros simples. Enquanto naqueles os juros se incorporam ao capital ao 

final de cada período de contagem, nesses tal não ocorre, porquanto 

incidem apenas sobre o principal corrigido monetariamente, isto é, não se 

agregam ao saldo devedor, ficando afastada assim a denominada 

capitalização, procedimento que converte o aludido acessório em 

principal”. Ainda nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso também já decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS TARIFAS 

ADMINISTRATIVAS CUJA COBRANÇA JÁ FOI AFASTADA PELA 

SENTENÇA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGO NÃO PREVISTO 

NO CONTRATO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – TAXA DE JUROS 

REMUNERATÓRIOS INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que “a estipulação de juros 

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade” (STJ – 2ª Seção – Súmula 382 – j. 27/05/2009, DJe 

08/06/2009), e que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios 

contratada superar o valor médio do mercado não implica seja 

considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo 

desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a 

necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” 

(STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012). 2. “No julgamento 

do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, 

restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da 

publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização 

dos juros em periodicidade inferior a um ano desde que pactuada de forma 

clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros 

anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal” (STJ 

– 3ª Turma – AgRg no AREsp 544.154/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA – j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015). (TJMT - Ap 72053/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017) (negrito nosso)” No vertente 

caso, da análise do contrato juntado no id. 14129984 (V – 1 – Encargos 

Remuneratórios (juros da operação)) verifica-se que fora expressamente 

pactuado que os juros seriam capitalizados mensalmente. Logo, nos 

termos das ementas acima transcritas, uma vez que expressamente 

pactuada, não há que se falar em ilegalidade da capitalização de juros. DO 

AFASTAMENTO DA MORA/ DA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO No caso, o 

Superior Tribunal de Justiça, por meio de recurso especial repetitivo, 

firmou a orientação de que somente a abusividade de encargo no período 

de normalidade contratual descaracteriza a “mora solvendi”, conforme 

elucida o aresto abaixo ementado: “ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA 

MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no 

período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) 

descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado 

de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade 

incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência 

contratual.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) Depois, “a existência de 

cobrança indevida de valor ínfimo, incapaz de justificar o inadimplemento 

obrigacional por parte do consumidor, não é hábil a afastar a mora, ainda 

que incidente no período de normalidade contratual” (TJMT- Apelação n. 

8990/2013 – julgado em 02.07.2014). Portanto, uma vez que não fora 

detectada qualquer abusividade, a mora não fora descaracterizada. Do 

mesmo modo, considerando que não houve encargos e pagamentos 

considerados abusivos, não há falar em restituição de valores, 

permanecendo hígida a dívida, na forma contratada. III – Dispositivo Ante o 

exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE 

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

do art. 487 do CPC. Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000564-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000564-05.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE MARCIO DE ALCANTARA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de ação ordinária na qual, realizados alguns 

atos processuais, a parte autora fora intimada para justificar seu não 

comparecimento em audiência de conciliação perante o CEJUSC desta 

Comarca, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de extinção. Constou da 

mesma decisão que a parte autora teria o mesmo prazo para comprovar o 

requerimento administrativo prévio com a competente negativa, também 

sob pena de extinção do feito por falta de interesse de agir. Devidamente 

intimado, o patrono da parte autora protocolou renúncia dos poderes 

anteriormente outorgados pela parte autora, pela impossibilidade de 

contato com o requerente, seja pessoalmente ou por telefone. O processo 

veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. No 

caso em tela percebe-se que a parte autora não realizou as providências 

cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo 

em razão de não ter comparecido a audiência de conciliação previamente 

designada por este Juízo, além de não apresentar documentação que 

comprove a pretensão resistida, apesar de devidamente intimado para 

tanto. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de que a parte autora 

não atendeu ao comando judicial para apresentar justificativa no prazo 

concedido, considerando que o autor não promoveu as diligências que lhe 

competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o 

exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003336-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLACIANE FRANCISCA DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, após o deferimento da liminar, a parte requerente manifestou nos 

autos, informando que as partes transigiram extrajudicialmente, 

requerendo a extinção da demanda (id. 14433574). Forte em tais razões e 

em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por sentença, 

para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência 

formulado pela parte autora e, por conseguinte, extingue-se o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Caso haja 

pedido de desentranhamento de documentos, desde já este Juízo DEFERE, 

ressaltando que seja procedida a sua entrega ao procurador da parte ou 

pessoa devidamente autorizada. Uma vez que não fora promovida 

qualquer medida de constrição do bem objeto dos autos, INDEFERE-SE o 

pedido de baixa da restrição judicial no prontuário do veículo. Custas pela 

parte requerente. EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000801-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCENEIA BRANDAO BARROS (REQUERIDO)

ALCIDES PEREIRA DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA ALVES OAB - MT0003593A (ADVOGADO(A))

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NELSON RIBEIRO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000801-68.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF 

REQUERIDO: ALCIDES PEREIRA DE BARROS, DIRCENEIA BRANDAO 

BARROS Aguarde-se a juntada do laudo de avaliação. Com a juntada, 

cumpra-se a escrivania às demais deliberações do despacho de id. Num. 

15641828. Caceres, 17 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005178-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAM PENHA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

ESPÓLIO DE ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 834.627.671-00 

(REPRESENTANTE)

IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 267.632.301-68 (REPRESENTANTE)

MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES OAB - RJ79098 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 005.554.451-78 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MARISA FERNANDA VIEIRA TAVARES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1005178-19.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 51.000,00 ESPÉCIE: 

[ERRO MÉDICO, ERRO MÉDICO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: LILIAM PENHA SILVA Endereço: Rua Arco Iris, s/n, 

Cavalhada II, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA Endereço: Praça 

Major João Carlos, 99, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

ESPÓLIO DE ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA Endereço: RUA MARECHAL 

DEODORO, 978, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: IRENIR 

SAMPAIO DE OLIVEIRA Endereço: MAL DEODORO, 978, CENTRO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: CAROLINA SAMPAIO DE 

OLIVEIRA Endereço: JOAO ALBUQUERQUE, 350, CASA 7, CAVALHADA I, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA 

Endereço: LAVAPES, 158, EDF DQ CAXIAS, DUQUE DE CAXIAS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78040-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

declinar o endereço atualizado de sua constituinte e/ou alternativamente 

informar se a mesma comparecerá a perícia que realizar-se-á na cidade 
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de Cuiabá-MT independente de intimação, vez que restou negativa a 

tentativa de intimação pessoal (ID Num. 17127342) documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas. Cáceres/MT, 17 

de dezembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003965-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA DE ALMEIDA TAVARES (REQUERENTE)

RILLER SILVA REVERDITO (REQUERENTE)

JOAO CARLOS MARTINS BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT0012007A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENI HACK (REQUERIDO)

LUCIENE NEVES SANTOS (REQUERIDO)

GILMAR FIORINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

FABIO DE SA PEREIRA OAB - MT0005286A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das partes 

da lide, na pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 31 de Janeiro de 2019 as 14h00min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Cáceres, 18 de dezembro de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003965-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA DE ALMEIDA TAVARES (REQUERENTE)

RILLER SILVA REVERDITO (REQUERENTE)

JOAO CARLOS MARTINS BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT0012007A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENI HACK (REQUERIDO)

LUCIENE NEVES SANTOS (REQUERIDO)

GILMAR FIORINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

FABIO DE SA PEREIRA OAB - MT0005286A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das partes 

da lide, na pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 31 de Janeiro de 2019 as 14h00min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Cáceres, 18 de dezembro de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003965-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA DE ALMEIDA TAVARES (REQUERENTE)

RILLER SILVA REVERDITO (REQUERENTE)

JOAO CARLOS MARTINS BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT0012007A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENI HACK (REQUERIDO)

LUCIENE NEVES SANTOS (REQUERIDO)

GILMAR FIORINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

FABIO DE SA PEREIRA OAB - MT0005286A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das partes 

da lide, na pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 31 de Janeiro de 2019 as 14h00min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Cáceres, 18 de dezembro de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001204-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001204-08.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: ALIPIO 

ALVES GOMES Aguarde o cumprimento da carta precatória. Caceres, 18 

de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005781-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RUELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005781-58.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: FABIO RUELA DE OLIVEIRA Designo o dia 05 de março de 

2019, às 14:00 horas para oitiva do Requerente e testemunhas, cujo rol 

deverá ser indicado no prazo de 15 dias. Oficie requisitando informação 

sobre antecedentes criminais do Requerente junto ao Cartório Distribuidor 

local, Instituto Estadual e Federal de Identificação. Dê-se ciência ao 
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Ministério Público. Fica a cargo do Autor intimar suas testemunhas. 

Caceres, 18 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002205-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJANIRA AURORA DE JESUS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1002205-28.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 136.030,11 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Endereço: 

TRAVESSA OLIVEIRA BELLO, 34, CENTRO, CURITIBA - PR - CEP: 

80020-030 POLO PASSIVO: Nome: DEJANIRA AURORA DE JESUS 

Endereço: Rua Das Safiras, 28, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestando 

acerca da certidão negativa do oficial de justiça, documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas. Cáceres/MT, 18 

de dezembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005034-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON COSTA MARQUES JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1005034-11.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 132.852,14 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO DO BRASIL S.A Endereço: AVENIDA SENADOR FILINTO MÜLLER, 

2104, - DE 1145/1146 A 1435/1436, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-409 POLO PASSIVO: Nome: WILSON COSTA MARQUES JUNIOR 

Endereço: Rua Airton Pereira Leite, 05, São Luiz, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar 

os embargos a ação monitória, documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 

2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005668-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA BORGES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO(A))

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1005668-07.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 29.951,90 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO DA AMAZONIA SA Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 

800, - DE 381/382 AO FIM, CAMPINA, BELÉM - PA - CEP: 66017-000 POLO 

PASSIVO: Nome: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA BORGES Endereço: RUA 

DAS ESMERALDAS, 66, COHAB VELHA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que os embargos 

monitórios foram opostos tempestivamente (ID.Num. 17134261). Por 

corolário impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado acoste ao feito a impugnação no prazo 15 

(quinze) dias. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário obs: 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. 

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. 
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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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000987-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DO COUTO DA SILVA (AUTOR(A))

NOEL JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA (RÉU)

 

DECORRENDO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006115-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

FABIO GOMES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DE ARRUDA (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1006115-92.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 79.422,07 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, 

BANCÁRIOS, EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS]

->EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) POLO ATIVO: Nome: FABIO GOMES DE 

ARRUDA Endereço: Estancia JHF, Zona Rural, s/n, Piraputanga, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: 

desconhecido POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: 

Rua Coronel José Dulce, 234, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Nome: FABIO GOMES DE ARRUDA Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar réplica a impugnação aos embargos com 

preliminares, 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. Cáceres/MT, 18 de dezembro 

de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1002482-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA ZORTEA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLAVO DE PAULA (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1002482-10.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]->INTERDITO PROIBITÓRIO (1709) 

POLO ATIVO: Nome: FERNANDA APARECIDA ZORTEA Endereço: RUA 

DAS HORTÊNCIAS, 889, VISTA ALEGRE, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

POLO PASSIVO: Nome: JOSE OLAVO DE PAULA Endereço: RUA LEITE DE 

SOUZA - QUADRA 5, CASA 01, COHAB NOVA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar os Memoriais, documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas. (Assinado Digitalmente) 

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006910-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLAVO DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA APARECIDA ZORTEA (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1006910-35.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: 

[PROPRIEDADE, Reivindicação]->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: JOSE OLAVO DE PAULA Endereço: 

rua Sepotuba, 600, Cavalhada, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FERNANDA APARECIDA ZORTEA Endereço: Rua das 

Hortênsias, Lote 4, Quadra N, Jardim Vista Alegre, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar os memoriais, documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas> Cáceres/MT, 18 de dezembro de 

2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002434-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ALVES SANTANA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE VENTURA DIAS FONSECA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA DA PENHA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MATEUS DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

KEILA REGINA LEITE DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1002434-85.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO ORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: EDITE 

ALVES SANTANA DA COSTA Endereço: RUA DOS GERANIOS, 582, 

JARDIM PADRE PAULO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ESPOLIO DE VENTURA DIAS FONSECA Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA REQUERIDA para apresentação 

dos Memoriais Finais, no prazo de 15 (quinze) dias, documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas.

(Assinado Digitalmente) Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170481 Nr: 6637-78.2014.811.0006

 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: ILMA DA CUNHA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO LEITE - 

OAB:16115-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES 

- OAB:18.280/MT

 Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

de seus Advogados, com a finalidade de que:

1) - Tenham ciência acerca da realização da perícia nos autos de fls. 

329/338.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 31592 Nr: 1514-51.2004.811.0006

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIANI TIRELLI ACOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14008/MT, Wanderlei Lopes Conceição - OAB:14.000

 Defiro. Instrua o ofício com cópia de fls. 34 e 47/48. Após, rearquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 243512 Nr: 10269-73.2018.811.0006

 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: NILZA HELENA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO VALÉRIO CEBALHO DA CUNHA, 

ALOÍSIO COELHO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE DE MOURA FERREIRA - 

OAB:24777, MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 (...)1 – INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, EMENDAR a 

inicial no que tange ao valor da causa, para que passe a constar o valor 

da dívida atualizada até os dias atuais.2 – No mais, este Juízo INDEFERE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, 

inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, § 

2º, do Código de Processo Civil.3 – INTIME-SE a parte embargante para 

regularização do pagamento das custas e despesas processuais, 

calculados com base no valor da causa retificado, nos termos do item 1, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento 

válido e regular da demanda.4 – Após, REMETAM-SE os autos 

conclusos.5 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003495-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELZITO SEBASTIAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES MANDADO DE CITAÇÃO ZONA .17155047 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 

1003495-10.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 20.081,23 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE 

SOUZA ARANHA, 100, JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-030 

POLO PASSIVO: Nome: JOELZITO SEBASTIAO DA SILVA Endereço: R 

ROSAS, 115 – PRIMAVERA - CACERES /MT – CEP 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A BUSCA E APREENSÃO DO BEM, abaixo descrito, 

depositando-o com o depositário abaixo indicado,e, na sequência, a 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, de conformidade com o despacho, petição 

inicial 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, para, querendo, nos prazos 

indicados, comprovar o PAGAMENTO DO DÉBITO e/ou CONTESTAR A 

AÇÃO. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS) A SER(EM) APREENDIDO(S): 

"MARCA:FIAT TIPO: STRADA CABSIMP PLACA: HOJ8066 ANO DE 

FABRICAÇÃO: 2011 CHASSI: 9BD27803MB7376289" DEPOSITÁRIO 

DESIGNADO: Os advogados (as) CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI, 

OAB/MT nº 20334-A com endereço Rua Cel. Xavier de Toledo, 161 - 12º 

Andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01048-100, telefone (s) (11) 

3323-5100 e endereço eletrônico publicacoes@gruporenac.com.br. 

VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 20.081,23 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. PAGAMENTO: Poderá o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da execução da liminar com citação, efetuar o pagamento da 

integralidade do débito pendente (parcelas vencidas e vincendas), de 

acordo com os valores apresentados na inicial e indicados acima, hipótese 

em que o bem lhe será restituído. 2. Não sendo efetuado o pagamento, no 

prazo indicado, consolidar-se-ão a posse e a propriedade plena e 

exclusiva do bem no patrimônio da requerente. 3. PRAZO: O prazo para 

CONTESTAR a ação é de 15 (quinze) dias, contados da execução da 

liminar com citação. 4. A requerida poderá contestar a ação, ainda que 

tenha efetuado o pagamento, caso entender direito. 5. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida, como 

verdadeiros, os fatos alegados na petição inicial. 6. A contestação deverá 

ser assinada por advogado ou por defensor público. 7. 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). 

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. Cáceres, 18 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006908-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO BRAZ VENUTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006908-31.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: ARLINDO BRAZ 

VENUTI Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão fundada no 

DEC. 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A em face de ARLINDO 

BRAZ VENUTI. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, 

intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa distribuição e 

das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Assim, com fundamento no 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão 

do bem descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser 

depositado em nome da pessoa indicada como depositário pelo mesmo, 

vez que nesta comarca inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 

(cinco) dias da execução da medida liminar, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, 

nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da 

apreensão do bem, cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução 

da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 212, § 2º do Código 

de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º 
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e 2º do artigo 846 do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais 

de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o 

Reforço Policial, em sendo necessário. Por fim, deverão os Oficiais de 

Justiça se limitar ao cumprimento do mandado no endereço indicado na 

inicial, exceto quando obtiverem informações sólidas quanto a local 

diverso onde possa ser encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou 

quando houver pedido expresso da parte Autora, sob pena de não 

recebimento das diligências em excesso. Acaso a parte Autora realize o 

pagamento de diligências realizadas em locais aleatórios e sem respaldo 

de informações consistentes, desde já saliento que em caso de 

procedência da ação, não haverá condenação da parte Ré ao pagamento 

das referidas despesas. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 18 dezembro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006911-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FARIA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006911-83.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. REQUERIDO: 

EDSON FARIA RODRIGUES Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão fundada no DEC. 911/69, ajuizada por BANCO YAMAHA 

MOTOR DO BRASIL S/A em face de EDSON FARIA RODRIGUES. Nos 

termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora 

para providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Assim, com fundamento no artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem 

descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em 

nome da pessoa indicada como depositário pelo mesmo, vez que nesta 

comarca inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da 

execução da medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o 

devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da apreensão do bem, cite-se o devedor 

fiduciante, ora Réu nesta ação, para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da liminar. Defiro os benefícios 

constantes do artigo 212, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, 

fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º e 2º do artigo 846 do mesmo 

diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a 

devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo 

necessário. Por fim, deverão os Oficiais de Justiça se limitar ao 

cumprimento do mandado no endereço indicado na inicial, exceto quando 

obtiverem informações sólidas quanto a local diverso onde possa ser 

encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou quando houver pedido 

expresso da parte Autora, sob pena de não recebimento das diligências 

em excesso. Acaso a parte Autora realize o pagamento de diligências 

realizadas em locais aleatórios e sem respaldo de informações 

consistentes, desde já saliento que em caso de procedência da ação, não 

haverá condenação da parte Ré ao pagamento das referidas despesas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 18 dezembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006876-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA EMANUELLE MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DOMINGUES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006876-26.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUANA EMANUELLE MAGALHAES RÉU: LUIZ CARLOS DOMINGUES 

Vistos, etc. Cuida-se de “ação de rescisão contratual c.c inexigibilidade de 

débitos c.c consignação de chaves c.c danos moral” ajuizada por Luana 

Emanuelle Magalhães, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, em 

face de Luis Carlos Domingues, também qualificado. Em síntese, alega a 

Autora ter celebrado com o Réu contrato de aluguel tendo por objeto uma 

casa situada à Rua dos Tucanos, nº 572, nesta cidade, com validade pelo 

prazo de 02 anos, que se findaria em 23/08/2020. Assevera que após 

mudar-se para o local, percebeu que o imóvel se encontrava com diversos 

problemas de estrutura, tais como defeitos elétricos, problemas de 

encanamento, dentre outros, que só teriam sido percebidos quando 

passou a residir no local. Alega que devido as ruins condições de 

estrutura do imóvel, e perante a inércia do Requerido em solucionar a 

situação, deixou o local em menos de um mês, solicitando verbalmente a 

rescisão contratual. Afirma que, contudo, embora tenha se descolado até 

a residência do Requerido a fim de informar sobre sua saída do imóvel, 

este teria se recusado a aceitar o término do contrato, bem como rejeitado 

o recebimento da chave da casa, requerendo que a Autora fotografasse e 

filmasse o imóvel. Aponta que após alguns meses, foi cientificada acerca 

de uma notificação de protesto junto ao Cartório do 3º Ofício de Cáceres 

com data de vencimento no dia subsequente à notificação, no valor de 

R$4.454,73, culminando na negativação de seu nome, em razão de sua 

ausência de condições financeiras para efetuar pagamento. Aduz que 

tentou solucionar amigavelmente a situação junto ao Requerido, inclusive 

por meio do PROCON, contudo, não obteve êxito. Por tal razão, após 

fundamentar sua pretensão, requereu a rescisão contratual e a 

inexigibilidade do débito, bem como a consignação das chaves do imóvel e 

condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos 

morais. Requereu, ainda, a concessão de tutela de urgência para que 

fosse determinada exclusão do protesto extrajudicial promovido em seu 

nome junto o Cartório do 3º Ofício. Com a inicial, colacionou os 

documentos de ids. 17105308, 17105304, 17105299, 17105297, 

17105291, 17105038, 17105025, 17105016, 17105006 É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de Cuida-se de “ação de rescisão 

contratual c.c inexigibilidade de débitos c.c consignação de chaves c.c 

danos moral” ajuizada por Luana Emanuelle Magalhães, em face de Luis 

Carlos Domingues, na qual pretende a Autora, neste momento, que lhe 

seja deferida a tutela provisória de urgência, a fim de seja excluído o 

protesto promovido em seu nome, relativo a suposta dívida derivada do 

contrato de locação em contexto. Defiro a gratuidade da justiça à Autora. 

O Código de Processo Civil estabeleceu um novo modelo de antecipação 

de efeitos. Em linhas gerais, imperiosa a leitura do art. 294 e ss. daquele 

códex.: 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. Art. 

295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do 

pagamento de custas. Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia 

na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou 

modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela 

provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do 

processo. Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar 

adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A 

efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao 

cumprimento provisório da sentença, no que couber. Art. 298. Na decisão 

que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz 

motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Art. 299. A tutela 

provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao 

juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. 

Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de 

tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão 

jurisdicional competente para apreciar o mérito. Vê-se, portanto, que o 

legislador insculpiu como instrumento de antecipação de efeitos a 

chamada “Tutela Provisória”, esta dividida em Tutelas de Urgência (também 

dividida em caráter cautelar ou antecipada) e de evidência. No que toca a 

chamada “Tutela Provisória de Urgência”, deve-se asseverar que esta 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (art. 

300/CPC). Também estabelece a lei que para o deferimento da tutela 

provisória de urgência que, conforme o caso, poderá o Juízo exigir 

caução real ou fidejussória idônea para a efetivação da medida à ser 

deferida. Ficando vedada a concessão da tutela de urgência que 

aparentar risco de irreversibilidade. À respeito da tutela provisória, Daniel 

Amorim Assumpção Neves salienta que: “Não existe discricionariedade 
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para o juiz conceder ou não a tutela provisória, ou seja, o Juiz não pode 

simplesmente escolher entre conceder ou não a tutela provisória 

imaginando que ambas as soluções serão consoantes com o direito. 

Estando preenchidos no caso concreto os requisitos legais, o juiz é 

obrigado a conceder a tutela provisória, também sendo obrigado a 

indeferi-la se acreditar que os requisitos não estão preenchidos. Será 

teratológica uma decisão na qual o juiz afirme a presença dos requisitos, 

mas, por acreditar que a melhor solução é a não concessão da tutela 

provisória, deixa de concedê-la, ou que, mesmo ausentes os requisitos, 

resolve por concedê-la por entender essa solução a mais oportuna ou 

conveniente. O Juiz tem certa liberdade na apreciação do preenchimento 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória em razão da 

utilização pelo legislador de normas abertas, com conteúdo indeterminado 

ou vago. Essa realidade é mais presente na tutela provisória de urgência, 

como se pode notar dos requisitos “elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco” Mas também na tutela 

de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como “abuso do direito 

de defesa “e “manifesto propósito protelatório”. Mas essa liberdade 

valorativa no preenchimento dos requisitos não se confunde com a 

liberdade em conceder ou não a tutela antecipada. A decisão está 

condicionada à atividade prévia do Juiz, na qual a sua interpretação é 

indispensável mas está vinculada ao resultado dessa atividade.” (in 

Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Editora JusPodivm:2016. 

Página 422). Apesar das palavras do doutrinador tendenciarem no início à 

pouca margem interpretativa do Juiz, dando azo à suposta objetividade na 

aplicação da norma processual, tal não deve ser a conclusão, porquanto o 

direito é ciência eminentemente subjetiva. Contudo, prosseguindo com a 

leitura completa do trecho acima, constata-se que o que o doutrinador 

buscou afirmar, segundo a minha interpretação, que diante da valoração 

quanto a presença dos requisitos inerentes à concessão da tutela, os 

quais devem ser valorados pelo Magistrado, não caberá a este indeferir a 

tutela, quando constatar presentes os requisitos. De fato, seria uma 

incoerência reconhecer a presença dos requisitos e indeferir o pleito! 

Portanto, atento ao que dispõe o caput do art. 300, passo a valorar os 

elementos trazidos à lume, a fim de constatar a presença da probabilidade 

do direito invocado e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo. Diante da situação retratada, por certo, tão somente após a 

formação do contraditório e produção de outras provas, caso necessário, 

é que a elucidação completa dos fatos se dará. Contudo, analisando os 

documentos que acompanham a inicial, entendo que, por ora, existem 

elementos capazes de convencer este Juízo acerca das alegações 

iniciais da Autora, razão pela qual a tutela de urgência almejada deve ser 

deferida parcialmente, como se verá a seguir. Extrai-se dos autos que 

contrato de aluguel em contexto, foi firmado pelas partes em 23/08/2018 

(id. 17105006), sendo esta também a data de início da sua vigência. De 

outro lado, vislumbro do instrumento de protesto juntado (id. 17105016) 

que o Requerido apontou como data de vencimento da dívida a data de 

celebração do contrato, o que é divergente. Nesse contexto, é possível 

notar a incongruência que circunda o protesto promovido pelo Réu, eis 

que, além de adotar a data de celebração do contrato como data de 

vencimento da dívida, imputou à Autora o valor de R$4.250,00, quando o 

valor mensal do aluguel era de R$850,00, sendo que o protesto foi levado 

a efeito pouco mais de dois meses após o início de vigência do contrato. 

Além disso, como já exposto, há evidências de que a Autora tinha 

interesse em rescindir o contrato e aluguel antes mesmo de completar um 

mês da sua vigência, e já naquela época narrava os supostos problemas 

que afetavam o imóvel (id. 17105016). Não bastasse isso, do documento 

juntado em id. 17105016 extrai-se que no dia 26/09/2018, ou seja, antes 

mesmo de completar um mês da vigência do contrato de aluguel, e antes 

de ser levado a efeito o protesto, a Autora já esboçava interesse na 

rescisão do contrato firmado, tanto que procurou o PROCON para tentar 

solucionar a situação junto ao Requerido, entretanto, sem êxito, uma vez 

que não foi possível estabelecer contato com o Réu, conforme relatado. 

Deste modo, o cenário exposto até o momento, ao menos por ora, 

demonstra a probabilidade do direito por ela invocado, uma vez que 

demonstrou o interesse na rescisão contratual menos de um mês após a 

vigência do contrato, contudo, sendo alvo de protesto por dívida no valor 

de R$4.250,00, quando o valor mensal do aluguel era de R$850,00. Assim, 

por ora, há elementos que evidenciam o direito da Autora, mormente 

porque as provas juntadas até o momento se coadunam com os fatos 

narrados na inicial, especialmente no que se refere ao seu interesse na 

rescisão do contrato menos de um mês após a celebração, bem como 

considerando toda a controvérsia relativa ao protesto realizado, do qual 

não se conclui quais parâmetros foram utilizados para adotar o valor da 

dívida protestada e a data de vencimento, mesma data de celebração do 

contrato. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

também esta patente, eis que o protesto pode gerar prejuízo à Autora, 

mormente porque poderá ocasionar obstáculos a celebração de qualquer 

outro negócio jurídico, inclusive contrato de aluguel para moradia, uma vez 

que a própria demanda confirma a necessidade da Requerente na locação 

de imóvel para moradia. Assim, por reconhecer a gravidade do protesto 

extrajudicial, mas não havendo como apurar no momento a legitimidade da 

medida, tenho que a exclusão absoluta do mesmo é medida temerária, 

contudo, considerando que alguma medida deve ser levada a cabo para 

prevenir a autora de amargar transtornos ilegítimos, caso ao final do 

processo seja constatada a procedência de seus argumentos, tenho que 

a melhor solução para o momento é determinar a suspensão dos efeitos 

do protesto promovido. É como decido! Deste modo, presentes os 

elementos que indicam a probabilidade do direito, demonstrado o perigo de 

dano e não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

tenho que a tutela provisória deve ser deferida em parte. Ante o exposto, 

nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar a 

suspensão dos efeitos do protesto concernente a suposta dívida derivada 

do contrato de locação objeto dos autos, e, em consequência, determino 

que seja oficiado ao Cartório de 3º Ofício de notas e protesto desta 

Comarca, para que proceda com a suspensão dos efeitos do instrumento 

de protesto de nº 177337, Livro 869, fl. 103, em nome de Luana Emanuelle 

Magalhães, até ulterior determinação deste Juízo. Presentes ainda os 

requisitos legais, defiro a tutela de consignação das chaves do imóvel, 

devendo a Autora proceder a entrega na escrivania, no prazo de 48 

horas. No mais, cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhado(a) de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. Nos termos do artigo 334 do CPC, a audiência deverá ser 

agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 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. 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. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 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).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do CPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§3º do art. 334). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006528-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN DANIELLE CARVALHO BARBOSA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME (RÉU)

ORLEI DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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DE EVENTOS LTDA - ME, ORLEI DE OLIVEIRA Trata-se de ação de 

rescisão contratual c/c tutela de urgência com indenização por danos 

morais ajuizada por KARIN DANIELLE CARVALHO BARBOSA LIMA em 

face de CELEBRE AGÊNCIA DE EVENTOS LTDA., ambos qualificados nos 

autos. Narra a parte autora, em síntese, que firmou contrato de prestação 

de serviços de imagens da cerimônia de colação de grau e baile de 

formatura da sua graduação no curso de bacharelado em Direito. Afirma 

que as fotografias não foram entregues pela ré no prazo combinado, 

sendo encaminhada, posteriormente, uma pequena quantidade de imagens 

e de baixa qualidade. Ainda, alega que a empresa ré extraviou diversas 

fotografias das cerimônias e deixou de entregar outras que estão sob sua 

posse. Requer, portanto, que a ré se abstenha de proceder à inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como suspenda todas 

as cobranças referentes ao pedido n. 326.27.3. No mérito, pugna pela 

restituição parcial do valor contratado, além de indenização por danos 

morais. Instruiu a inicial com documentos. O processo veio concluso. É o 

necessário. Fundamenta-se. Decide-se. A concessão de Tutela Provisória 

de Urgência, conforme preceitua o art. 300, § 2º, do CPC, é possível, 

desde que presentes a relevância dos motivos em que se assenta o 

pedido na inicial e a probabilidade do direito e perigo de dano à parte 

requerente caso venha a ser procedente a decisão de mérito. O Código de 

Processo Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo 

neoconstitucionalismo contemporâneo, regramento editado após a 

Constituição Federal de 1988 denominada de Carta Cidadã, trouxe ao 

sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação 

de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. Feitas 

essas considerações, analisando a pretensão inicial, há requerimento 

incidental de tutela de urgência, consistente no pedido de tutela 

antecipada. O art. 300 do Código de Processo Civil[1] disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se 

verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme 

sedimentado no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil. A 

probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo de dano e, até mesmo, ao resultado útil do 

processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja 

um retardamento no provimento jurisdicional. No presente feito, a 

probabilidade do direito invocado é evidenciada pelas declarações 

prestadas pelos demais contratantes dos serviços da empresa ré, que, 

por meio de aplicativo de conversa “Whatsapp”, externaram a sua 

insatisfação com a prestação do serviço, notadamente pela ausência de 

entrega das fotografias e possível extravio do material. A propósito, no 

limiar da demanda seria incongruente a exigência de provas conclusivas 

sobre os fatos narrados. No mais, não é necessário que se tenha a 

certeza do direito da parte demandante para a concessão da medida 

liminar de abstenção do nome do devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito e suspensão das cobranças, mas, tão-somente, a probabilidade de 

consagrar-se vencedor. Afinal, caso se depare com cenário diverso, as 

medidas possíveis para satisfação do débito poderão ser retomadas a 

qualquer momento. É lógico que tal panorama preambular poderá ser 

infirmado no transcurso do processo. Porém, é o que basta para o 

deferimento da liminar, sob pena de se reivindicar um grau de cognição 

incongruente com a rapidez exigida e a própria natureza da medida. De 

outra parte, o “periculum in mora” é cristalino, uma vez que a inclusão nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ocasiona inúmeros 

dissabores e restrições à parte. 1 – Dessa forma, considerando que 

restou demonstrado o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 

300 do CPC/2015, este Juízo DEFERE o pleito de tutela de urgência 

requerido na exordial, para DETERMINAR a abstenção de inscrição do 

nome da parte demandante nos órgãos restritivos de créditos, bem como a 

suspensão das cobranças referentes ao pedido 326.27.3, sob pena de 

multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 30.000,00. 2 

– Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil, DESIGNE-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, 

nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil. 4 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 8 – Além disso, com fundamento na teoria 

dinâmica da prova, prevista no art. 373, §1º do CPC, aliado ao que dispõe 

o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, DEFERE-SE a 

inversão do ônus da prova. 9 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 

do CPC. 10 – Ante as razões apresentadas, DEFERE-SE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50, c/c 

art. 98 do CPC. 11 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006063-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FARMA & FARMA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISSANDRO PERERA OAB - SC11184 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. I . DOS SANTOS - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006063-96.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: FARMA & FARMA S/A REQUERIDO: W. I . DOS SANTOS - 

EPP FARMA E FARMA S.A. postulou pedido de tutela antecipada requerida 

em caráter antecedente em face de W. I. DOS SANTOS EPP afirmando que 

é empresa constituída desde 1999 e tem como objeto social “Artigo 4º - A 

companhia tem por objeto social as seguintes atividades: a – O ramo de 

comércio varejista e atacadista, indústria, exportação, importação e 

transporte de medicamentos e produtos de perfumaria e higiene, franquias 

(franchising), manipulação de fórmulas, prestação de serviços de 

assessorias para o ramo farmacêutico, exposição, eventos, feiras do 

ramo, comércio varejista e atacadista de produtos e insumos agrícolas e 

veterinários, homeopatia, pesquisa cientifica e atividades de intermediação 

de negócios. b – Divulgar as marcas “COOPERFARMA” e ‘”FARMA & 

FARMA”. c – Importar, fabricar, distribuir ou comercializar todos e 
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quaisquer produtos nacionais ou estrangeiros destinados ao ramo 

farmacêutico, que sob licença, permissão, franquia ou cessão de direitos, 

fazendo uso, no que couber, das logomarcas destacadas na alínea “b”. d 

– Estruturar, por si ou através de parceria com outrem, órgão de 

comunicação para divulgação, através de qualquer meio disponível, dos 

trabalhos, propostas, produtos, ações, eventos, promoções publicitárias 

tanto as de cunho comercial como aquelas destinadas a esclarecimento 

público”. Aduz que é atuante no ramo de franquia empresarial para o 

segmento farmacêutico, com aproximadamente 150 unidades franqueadas 

em 09 Estados da Federação, dentre os quais, uma unidade é franqueada 

na cidade de Caceres, cujo contrato de franquia empresarial – Sistema de 

Franquia Farma & Farma Popular foi firmado em 10/04/2017 com a 

Farmácia Galena Manipulação de Fórmulas Ltda – ME. Diz que é detentora 

da marca “Farma & Farma Popular” e do respectivo logotipo em suas cores 

e formato, conforme demonstra o anexo “certificado de registro de 

marca”, relativo ao processo nº 909253196 perante o Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial – INPI, cuja concessão data de 12/12/2017 e tem 

vigência até 12/12/2027. Afirma que tomou conhecimento de que a 

Requerida estaria implantando uma unidade de farmácia distinta ao lado do 

local em que consta sua unidade franqueada Farmácia Gelana, utilizando 

para tal layout fragrante e alarmemente semelhante, conforme fotografias 

apresentadas. Nesse ponto, defende que uma simples análise das fotos 

demonstra flagrante semelhança de logotipo, grafia, cores e identidade 

visual entre a marca “Farma & Farma Popular” utilizada pela franqueada da 

Autora, e a marca “Farma Popular” exibida pela Ré na fachada de seu 

estabelecimento. Após arrazoado sobre os fundamentos jurídicos, e por 

entender a utilização indevida, pela Ré, de marca com flagrante 

semelhança àquela registrada pela Autora, aliado a proximidade de 

inauguração, postulou a concessão de tutela de urgência para compelir a 

Requerida se abster de utilizar a marca “FARMA POPULAR” de modo a 

criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos da Autora (id. Num. 

16077475). Inicial veio acompanhada dos documentos de id. Num. 

16077476, Num. 16077479, Num. 16077482, Num. 16077486, Num. 

16077487 e Num. 16077489. No despacho de id. Num. 16212631 foi 

determinada a citação do Requerido, e somente após, o pedido de tutela 

seria apreciado. Citado – id. Num. 16346908, o Requerido apresentou 

contestação na petição de id. Num. 16507532, tendo arguido preliminar de 

inépcia da inicial, sob o fundamento de que o CNPJ descrito na inicial 

reportar a outros estabelecimentos comerciais que mantém na cidade 

“Droga Feira Preço Popular”. No mérito, defende a ausência do perigo da 

demora e da fumaça do bom direito, justificando que as marcas são 

totalmente diferentes no conjunto, de modo que não há qualquer 

possibilidade de confusão, pois formam conjuntos únicos, inexistindo 

qualquer semelhança entre si. Argumenta a ausência de violação, 

afirmando que as imagens que a Autora ter uso exclusivo para divulgação 

de seu estabelecimento comercial, são na verdade cores corriqueiramente 

utilizadas por quaisquer empresas do ramo de farmácias e drogarias em 

geral Justifica que utiliza as cores ‘vermelho e amarelo’ e que não podem 

ser consideradas de exclusividade da autora, inclusive a expressão 

“POPULAR” é de uso comum e compõe diversas marcas para identificar o 

comércio de produtos farmacêuticos, o que justifica seu emprego por 

inúmeras empresas voltadas para o ramo farmacêutico, e, tratando-se de 

expressão genérica, é inapropriável isoladamente Aduziu ainda: (...) Veja 

que o uso daquelas cores (vermelho e amarelo) em imagens de fachadas 

de estabelecimentos comerciais em geral, pode ser facilmente encontrada 

pelo site de pesquisas do Google, o que corrobora com o fato de que a 

Autora não demonstra ser titular dos direitos sobre a sua imagem pela 

simples razão de que não pode apropriar-se e nem deter exclusividade 

sobre as cores vermelho e amarelo (...) Na hipótese sub judice, portanto, 

as marcas devem ser analisadas pelo conjunto formado entre os seus 

ELEMENTOS NOMINATIVOS e não pela imagem da fachada de 

estabelecimento comercial, que repita-se, não está vinculado ao endereço 

da Ré (Rua Padre Cassemiro, 991 - Centro), de maneira que, sendo 

suficientemente distintas as expressões marcárias, estará afastada 

qualquer possibilidade de confusão, podendo conviver pacificamente no 

mercado. (...) Tanto é que, para que o I. Magistrado possa fazer uma 

melhor avaliação do tema, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - 

INPI, com acerto, já decidiu também no sentido de conceder registros de 

marcas compostos pelas expressões “FARMÁCIA POPULAR”, o que 

significa dizer que aquela R. Autarquia já se pronunciou no sentido de 

conceder diversos registros em favor de terceiros, afastando desta 

forma, os óbices do art. 124 da LPI. A saber...”. Ao final postulou pela 

extinção do processo. Instruiu a defesa com os documentos de ids. Num. 

16507540, Num. 16508015, Num. 16507997, Num. 16507999, Num. 

16508003, Num. 16508008 e Num. 16508021. É o sucinto relato. O Novo 

Código de Processo Civil estabeleceu um novo modelo de antecipação dos 

efeitos. A tutela provisória é proferida mediante cognição sumária, quando 

o Juiz, fundado em um Juízo de probabilidade. Em linhas gerais, imperiosa 

a leitura do art. 294 e ss. daquele códex.: 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 incidenta. Vê-se, portanto, que o legislador 

insculpiu como instrumento de antecipação de efeitos a chamada “Tutela 

Provisória”, que esta dividida em Tutelas de Urgência (subdividida em 

caráter cautelar ou antecipada) e de evidência. No que concerne a 

chamada “Tutela Provisória de Urgência”, deve-se asseverar que esta 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (art. 

300/CPC). Pois bem, a tutela antecipada requerida em caráter antecedente 

é cabível quando à urgência for contemporânea à propositura da ação, 

limitando o pedido à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, conforme dicção do art. 303 do Código de 

Processo Civil. Analisando os argumentos expostos na inicial, bem como a 

documentação acostada com a exordial, em cotejo com os argumentos 

trazidos pelo Requerido na contestação, não vislumbro, nesta fase 

preliminar, a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela 

antecipada antecedente. Segundo extrai dos fatos, a Autora atua no ramo 

de comércio varejista e atacadista, indústria, importação e transporte de 

medicamentos para divulgar as marcas “COOPEFARMA e “FARMA & 

FARMA”, inclusive atua no ramo de franquia empresarial para o segmento 

farmacêutico, registrando uma unidade franqueada na cidade de Cáceres 

com a empresa “Galena Manipulação de Fórmulas Ltda – ME”, com 

atuação na Rua Padre Cassemiro nº 715, Centro, Cáceres-MT. Referida 

unidade apresenta nome comercial “Farma & Farma POPULAR” Consta no 

documento de id. Num. 16077487 a comprovação do certificado de 

registro de marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

nominalmente como “Farma & Farma POPULAR”, relativo ao processo nº 

909253196, cuja concessão data de 12/12/2017 e tem vigência até 

12/12/2027. Defende a Autora que a Requerida estaria providenciando a 

instalação, para inauguração, de outro estabelecimento de farmácia, ao 

lado da franqueada da Autora, com apropriação semelhante de logotipo, 

grafia, cores e identidade visual entre a marca “Farma & Farma Popular” 

utilizada pela franqueada da Autora, e a marca “Farma Popular” exibida 

pela Ré na fachada de seu estabelecimento. Já a Requerida defende que 

a marca por ela utilizada é comum ao outros estabelecimentos e são 

totalmente diferentes no conjunto, de modo que não há qualquer 

possibilidade de confusão, pois formam conjuntos únicos, inexistindo 

qualquer semelhança entre si. É sob tal ponto – violação e apropriação 

aos signos distintivos do registro da marca que reside a controvérsia. 

Inobstante a análise nesta fase preliminar tenha por objeto apenas 

perquirir sobre a presença ou não dos requisitos legais para a concessão 

ou denegação da tutela antecipada antecedente, cabe afastar a preliminar 

de inépcia da inicial. A petição inicial atende a todos os comandos do 

Estatuto Processual, com indicação dos fatos, fundamentos jurídicos e 

pedidos. A Requerida, por sua vez, utilizando fundamento de que o CPNJ 

apontado na qualificação diz respeito a outros estabelecimentos mantidos 

na cidade, entende que a petição é inepta. Mesmo que o CNPJ seja 

diverso, fato não justificado ou demonstrado, observo que em momento 

algum a Demandada não nega ser a propriedade do estabelecimento 

descrito e fotografado na exordial. Só por tal circunstância, a preliminar 

deve ser afastada, podendo, em momento posterior, ser corrigido, desde 

que colabore e indique efetivamente qual o CNPJ utilizado no 

estabelecimento apontado pela Autora.. Feita tal breve ressalva, passo a 

analisar propriamente sobre os requisitos legais necessários para a 

concessão da tutela de urgência: a presença de elementos que 

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

resultado útil do processo. No primeiro requisito, numa análise preliminar e 

superficial, e sem prejuízo de maior aprofundamento do estudo do caso, 

por ocasião da sentença, para o caso de ser formulado pedido principal 

no prazo legal, não vislumbro elementos a evidenciar a probabilidade do 

direto. Cotejando a marca da Autora e a identificação gráfica e visual 

utilizada pela Requerida, constata-se identificação comum apenas na 

pintura da grafia do estabelecimento, na cor branca, e a pintura de 
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fachada e frente dos estabelecimentos, na cor vermelha. Já o formato da 

grafia e as expressões são diversas. Enquanto a marca da Autora faz 

menção à expressão “Farma & Farma POPULAR”, a identidade visual da 

Requerida menciona Farma Popular, com indicação “Rede Minas” e a 

utilização de um desenho no formato de cruz - +, assim como a utilização 

de pintura com borda “amarela nas extremidades da estrutura frontal. 

Ainda que a autora possa, como alegado na inicial, interpretar o nome e a 

identidade visual da empresa da parte Requerida como uma cópia de sua 

própria marca, tal interpretação não é, a princípio, imediata. Não se ignora 

a proteção aos direitos de propriedade intelectuais decorrentes do registro 

da marca “Farma & Farma Popular” pela parte Autora, porém, não 

vislumbro, neste momento, ilícito na utilização da marca “Farma Popular”, 

com a distinção de acréscimo de “Rede Minas” pela parte Requerida, 

mormente ao considerar que o sufixo “Popular” e “Farma” são comuns a 

dezenas de estabelecimentos no ramo farmacêutico, constituindo, assim, 

um elemento genérico, destacando que “Farma” é componente e parte da 

grafia “Farmácia”. Já o segundo requisito, o reconhecimento do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo demandaria na incursão de 

matéria fática probatória, e ausente qualquer elemento indicador para tal, 

não vislumbro, também, a sua configuração, nesta fase inicial. Deste 

modo, e sem prejuízo de ulterior maior aprofundamento da análise da 

matéria em discussão, indefiro, o pedido de tutela de urgência. Intime-se o 

autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, formular o pedido principal, 

devendo o pedido ser apresentado nestes autos independente do 

adiantamento de novas custas, podendo, ainda, aditar a causa de pedir na 

formulação do pedido principal (art. 308, §§1º e 2º CPC). Intimem-se. 

Cáceres, 18 de dezembro de 2018. . Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006855-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA ALVES GARCIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Franciskely (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

Superientendente penitenciário (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por NEIVA 

ALVES GARCIA contra o ato da Superintendente Penitenciário da Região 

Oeste – SAAP/SEJUDH e outra. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e Decido. Em tempo, observo que a fixação 

de competência em mandado de segurança é territorial, tendo como foro 

competente aquele em que está localizada a sede funcional da autoridade 

apontada como coatora. Na espécie, a autoridade coatora tem sede em 

Cuiabá, conforme se infere da inicial, o que, à evidência, leva a 

competência da causa a uma das Varas da Fazenda Pública daquela 

Comarca, razão pela qual se declina o processamento e julgamento do 

feito em tela. É da jurisprudência: Processo: AG 598 MG 

0000598-47.2004.4.01.0000 Relator(a): DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA Julgamento: 05/07/2010 Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA Publicação: e-DJF1 p.57 de 29/07/2010 Ementa: 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. AUTORIDADE COATORA. FORO 

COMPETENTE. 1. Autoridade coatora, para os efeitos do mandado de 

segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, aquele que 

tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que 

dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. 2. Tendo a 

autoridade apontada coatora sede funcional em Araguari/MG, que se 

encontra sob a jurisdição da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG, a 

ação mandamental deve ser processada e julgada naquela Subseção. 3. 

Agravo de instrumento desprovido. Isso posto, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: a) DECLINAR da competência para processar e 

julgar o presente feito para uma das Varas de Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá/MT, pelos fundamentos acima indicados; b) Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006629-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE ALMEIDA SARAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para: (a) Intime-se o autor para fazer 

a juntada da nova perícia do INSS que indeferiu o pedido de auxílio 

doença, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da 

inicial; (b) Às providências. Após, imediatamente conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006625-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY AGUIDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Dos autos, a autora MARLY AGUIDA SILVA ingressa nesta 

via judicial para requerer a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez. Em análise à documentação juntada, nota-se 

que fora concedida a prorrogação administrativa do benefício de 

auxílio-doença no período relativo a 26/03/2017 a 07/04/2017, sendo 

considerada apta ao trabalho pela perícia médica realizada em 07/04/2017. 

Após esse período, não se tem notícia de qualquer outra concessão do 

auxílio-doença ou requerimento junto à PREVICÁCERES de aposentadoria 

por invalidez. Conquanto tenha havido grande divergência de 

entendimento quanto à matéria, inclusive se pronunciando o STJ no 

sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, o fato é 

que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, entendeu pela 

necessidade desse requerimento. Assim, apesar da antiga divergência, a 

conclusão derradeira, pela Suprema Corte, é da exigência da postulação 

administrativa prévia. O Supremo Tribunal Federal, em julgado submetido à 

repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que o segurado, 

antes de ingressar em juízo, deve requerer o benefício previdenciário 

administrativamente (RE 631240, sessão do dia 27/08/2014). Ademais, 

este permanece sendo o entendimento da Suprema Corte: Ementa: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. 

ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 350. 

1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de 

ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de 

recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário 

do Supremo Tribunal Federal assentou que a concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão ao direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS (ARE 631.240-RG, julgado de minha relatoria - 

Tema 350). 3. A contestação da ação previdenciária pelo INSS, por si só, 

não configura notório e reiterado entendimento da Administração contrário 

à postulação do segurado, a justificar a dispensa do requerimento 

administrativo para interposição da ação. 4. Correta aplicação da tese 

firmada pelo STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com 

aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de 

decisão unânime. (Rcl 30999 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, 

Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 

DIVULG 19-10-2018 PUBLIC 22-10-2018).(grifo nosso). Esse também vem 

sendo o posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, veja-se: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECEBIMENTO 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DPVAT - TUTELA DE URGÊNCIA 

DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – 

PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO.A probabilidade do direito aliado ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são 

pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de 

urgência, o que não se verificou na espécie. O perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo se revela na possibilidade de extinção 

prematura do feito a ser ajuizado, por ausência de interesse processual, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 105 de 792



diante da necessidade de comprovação de requerimento administrativo 

prévio para a judicialização do pedido, conforme entendimento fixado pelo 

STF, em sede de repercussão geral, no RE 631.240/MG. (CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). TJMT.(grifo nosso). 

Mencione-se que em nada modifica a lógica do raciocínio delineado o fato 

de a demanda ser movida em face de autarquia previdenciária municipal, 

tendo em vista que as condições da ação não se modificam diante de tal 

fato. Nesse sentido, o interesse processual há que ser demonstrado no 

feito com o indeferimento do pedido de concessão de aposentadoria por 

invalidez na via administrativa. Isso posto, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido: a) Determinar a intimação da parte autora para, no prazo 

de 15(quinze) dias, carrear ao feito documento que comprove a negativa 

administrativa, sob pena de extinção com fulcro no art. 321 e art. 330, III, 

do CPC; b) Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, volvam 

os autos conclusos; c) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006688-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PINHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA MARIA MAFRA FREITAS OAB - MT25369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON SOARES PACHECO (RÉU)

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (RÉU)

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o DETRAN, no qual se se 

atribui à causa a quantia de menos de 60 (sessenta) salários mínimos. Por 

se tratar de causa que possui valor de alçada até 60 (sessenta) salários 

mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 12.153/2009, é de se 

reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça: 

Processo: AgRg no AREsp 771859 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0215486-8 Relator(a): Ministro 

HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA Data 

do Julgamento: 17/11/2015 Data da Publicação/Fonte: DJe 04/02/2016 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

COMPETÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 

OFENSA À RESOLUÇÃO. NORMA INFRALEGAL. INVIABILIDADE. 

REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. 

Hipótese em que o Tribunal local consignou que, em conformidade com o 

art. 2º da Lei 12.153/2009 e as Resoluções 887/2011-Comag, 

925/2012-Comag e 1.023/2014-Comag, "é competência absoluta dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, cujo valor não exceda 60 salários mínimos". Pelo exposto nos 

autos, DECIDO: (a) Forte no art. 2.º da Lei n.º 12.153/2009, declino o feito 

em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006495-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para: (a) No prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar o comprovante de pagamento das custas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial; (b) O feito fica classificado como sigiloso, em 

razão da existência de documentos cobertos pelo sigilo, na forma da Lei; 

(c) Às providências. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005719-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA OAB - SP0297478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONNTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Processo: 

1005719-18.2018.8.11.0006. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FUNDACAO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: KONNTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME Anoto que 

ontem ao fazer consulta no sistema de depósitos judiciais, constatei a 

ausência de vinculação de qualquer valor a estes autos. Sendo solicitado 

pedido de vinculação, o Departamento informou que a conta judicial 

informada pelo Banco do Brasil 4900132943860 encontra-se ainda 

atrelada ao Tribunal Regional da 23ª Região. Assim, reitere o ofício para 

que seja procedida à transferência, conforme já deliberado. Caceres18 de 

dezembro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173162 Nr: 8624-52.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR, JOELSON 

SANTANA RODRIGUES PEREIRA, A.T.I COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

INFORMÁTICA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - 

OAB:7.836, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Hudson 

Carlos Almeida Santos , OAB/MT 16.709 fez carga destes autos em 

04.12.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. 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(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 87983 Nr: 3476-36.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. ALMEIDA OURIVES & CIA LTDA-ME, 

VINICIUS DE ALMEIDA OURIVES, CLEUSA MARIA DE ALMEIDA OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14.309 MT

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a)REJEITAR a 

exceção de pré-executividade, em razão dos fundamentos acima 

indicados; b)INTIME-SE o Exequente para atualizar a CDA e indicar bens 

da executada passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de suspensão da ação, forte no art. 40, da lei de Execuções 

Fiscais;c)Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 135202 Nr: 4244-88.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.M.ALMEIDA OURIVES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 
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CATELAN - OAB:14.309 MT

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a)REJEITAR a 

exceção de pré-executividade, em razão dos fundamentos acima 

indicados; b)INTIME-SE o Exequente para atualizar a CDA e indicar bens 

da executada passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de suspensão da ação, forte no art. 40, da lei de Execuções 

Fiscais;c)Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95666 Nr: 733-19.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. ALMEIDA OURIVES & CIA LTDA-ME, 

CLEUSA MARIA DE ALMEIDA OURIVES, VINICIUS DE ALMEIDA OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14.876 MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - 

OAB:14.309 MT

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a)REJEITAR a 

exceção de pré-executividade, em razão dos fundamentos acima 

indicados; b)INTIME-SE o Exequente para atualizar a CDA e indicar bens 

da executada passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de suspensão da ação, forte no art. 40, da lei de Execuções 

Fiscais;c)Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 223807 Nr: 9808-38.2017.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA, ODETE MARIA 

FERNANDES SOUSA, JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, RENATO FERNANDES 

SOARES, DIERLY BALTASAR FERNANDES SOUSA, DAYSE BALTASAR 

FERNANDES SOUSA SILVA, RONAN GERALDO GOMES DE SOUZA, 

BALTAZAR JOSE DE SOUSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA HELENA SOARES 

INGLE - OAB:SP/205.733, MAURO RUSSO - OAB:25463/SP, OTAVIO 

FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Vistos, em correição.

Cumpra-se integralmente despacho de fls. 10/11.

Às providências Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97187 Nr: 2254-96.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTILHO & FERNANDES LTDA, GILTON 

NATALY SILVA DE CASTILHO, LONILDO FERNANDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:19198/O, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:22761

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PUBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO contra a empresa CASTILHO E FERNANDES 

LTDA, GILTON NATALY SILVA DE CASTILHO e LONILDO FERNANDES.

Exceção de pré-executividade apresentada pelo executado LONILDO 

FERNANDES às fls. 70/72 e 76/78 respectivamente.

Impugnação da Fazenda Pública às fls. 82/88.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e decido.

A exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária e 

jurisprudencial que permite ao executado atacar a execução forçada 

suscitando questões de ORDEM PÚBLICA e ligada às condições da ação 

executiva e seus pressupostos processuais.

Consoante a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Assim, para que haja a análise da objeção de pré-executividade, mister se 

faz a comprovação de dois requisitos: a) que a matéria adversada seja de 

ordem pública e, por isso, reconhecível de ofício e a qualquer tempo, por 

não sofrerem o fenômeno da preclusão; b) que a matéria discutida seja 

percebida a prima facie, de forma flagrante ou de fácil constatação e 

percepção.

O Executado Vera LONILDO FERNANDES, por meio da Exceção, sustenta, 

em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente 

ação, bem como que o processo administrativo que deu origem a CDA 

está eivado de nulidade.

É caso de improcedência do pedido.

Deve ser afastada, de pronto, a tese de ilegitimidade passiva suscitada 

pelo devedor.

Isso porque, a exceção de pré-executividade é cabível tão somente 

quando puder o julgador chegar à determinada conclusão com 

documentos acostados aos autos sem a necessidade de dilação 

probatória, o que não ocorreu no caso em apreço, já que as excipientes 

não demonstraram de plano a alegada ilegitimidade para figurar na relação 

processual em voga.

Nesse sentido:

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AgRg no 

Ag 1013807 PE 2008/0027024-4 (STJ)

 Data de publicação: 17/12/2008

 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. 1. É cabível a exceção de pré-executividade para discutir 

matérias de ordem pública na execução fiscal, como a legitimidade das 

partes, não sendo permitida a oposição do incidente quando o seu 

acolhimento necessite de dilação probatória. 2. Na espécie, o Tribunal de 

origem expressamente consignou que a comprovação de que os 

agravantes não praticaram atos com excesso de poderes ou infração à 

lei, ao contrato social ou estatuto demanda ampla cognição 

fático-probatória, o que é inviável por meio da via de defesa eleita. 3. 

Agravo regimental não-provido.

Além disso, consoante entendimento jurisprudencial, uma vez constando o 

nome do sócio como corresponsável na Certidão da Dívida Ativa, cabe a 

este provar a não ocorrência das hipóteses elencadas no art. 135 do CTN, 

visto que a referida Certidão goza de presunção relativa de veracidade e 

legitimidade, pois pressupõe que houve procedimento administrativo de 

apuração da dívida, envolvendo não só a pessoa jurídica, mas também os 

sócios ali listados, fazendo com que seja lícito elencá-lo no polo passivo 

da execução fiscal em curso, bem como exigir-lhe o pagamento da dívida.

 Inclusive, sobre o tema, vale colacionar a jurisprudência firmada no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça (REsp n° 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, a 

saber):

a) quando a execução fiscal é ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, 

não constando o nome do sócio da Certidão de Dívida Ativa (CDA), tem-se 

a situação de redirecionamento da execução fiscal, válida apenas se a 

Fazenda Pública comprovar uma das situações do art. 135 do CTN ou 

ainda a dissolução irregular da sociedade;

 b) estando o nome do sócio na CDA, ainda que a execução seja iniciada 

apenas contra a pessoa jurídica, não se trata de redirecionamento, 

competindo ao sócio comprovar a inexistência de sua responsabilidade 

pessoal mediante embargos do devedor, uma vez que a CDA goza de 

presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e art. 3° 

da Lei n° 6.830/80.

Portanto, com a jurisprudência do STJ, discutir a legitimidade passiva ou 

não dos sócios inclusos na CDA só seria possível mediante embargos à 

execução, visto que a matéria demanda dilação probatória, 

impossibilitando a defesa via exceção de pré-executividade.

Corrobora ainda nesse sentido, a seguinte jurisprudência, também no 

âmbito do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO ÀSISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DEDILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO.

 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 107 de 792



que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o 

nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não 

ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do 

CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou 

infração de lei, contrato social ou estatutos".

 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras.

 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias 

ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa 

executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa 

deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio 

do incidente em comento.

 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no 

art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp 

1.104.900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009).

Desse modo, como as questões suscitadas demandam dilação probatória, 

a rejeição das respectivas exceções é medida que se impõe.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) REJEITAR a presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, pelos 

fundamentos acima expostos;

 b) Ao exequente para que se manifeste, em 15(quinze) dias úteis, sob 

pena de suspensão do feito;

c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 223841 Nr: 9828-29.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITO ALCUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA SABRINA SANTIAGO 

GUIMARÃES - OAB:15620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO:a)REJEITAR os Embargos à Execução, forte no artigo 16, § 1º, da 

Lei de Execução Fiscal e, EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC;b)Sem custas e honorários, forte no artigo 

98, § 1º, I e VI do CPC;c) Preclusa a via recursal, determino o 

prosseguimento da Ação de Execução em apenso, em todos os seus 

termos, procedendo-se as anotações de estilo, com extração de cópia da 

presente sentença e posterior juntada à Ação Executiva;d)Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134089 Nr: 3056-60.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNIFICO REITOR DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15256

 Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença na qual restou determinado ao 

impetrado a implantação do regime de dedicação exclusiva com a 

remuneração pertinente e a cumulação com outro cargo de professor (fls. 

278/289).

Interposto Agravo de Instrumento, pelo impetrado (nº 

1002888-15.2018.8.11.0000 – PJE), foi deferido, liminarmente, efeito 

suspensivo da decisão de fls. 261/262 até o julgamento do mérito pelo 

Colegiado (fls. 265/267), sendo assim, o pleito retro deve esperar.

 Pelo exposto, e por tudo que dos autos constam, DECIDO:

a) Aguarde-se o deslinde do recurso interposto;

b) Após, conclusos;

c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 152608 Nr: 11617-39.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO ALVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ALVARES CAMPOS 

JUNIOR - OAB:9791

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:a)REJEITAR 

a presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, pelos fundamentos acima 

expostos;b)INTIME-SE o Exequente para atualizar a CDA e indicar bens da 

executada passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

suspensão da ação, forte no art. 40, da lei de Execuções Fiscais;c)Após, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 239072 Nr: 7366-65.2018.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LEONARDO CERAVOLO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA - OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva:

a) Intimem-se as partes para, especificarem quais provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a 

questão de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte 

a justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15;

c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15.

d) Fixo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes 

satisfaçam com o estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de 

preclusão;

e) Após o decurso o prazo supra, volvem-me conclusos;

f) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 57886 Nr: 4268-92.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE TINTAS CÁCERES LTDA, JOSÉ 

TIBURCIO DE RAMOS, RIVALDO TIBURCIO DE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646, DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA - 

OAB:7.672

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:a)REJEITAR 

a exceção de pré-executividade, em razão dos fundamentos acima 
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indicados;b)INTIME-SE o Exequente para atualizar a CDA e indicar bens da 

executada passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

suspensão da ação, forte no art. 40, da lei de Execuções Fiscais;c)Após, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 240754 Nr: 8470-92.2018.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROSSIGA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR DA SILVA LARA JÚNIOR 

- OAB:23137/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO:a)REJEITAR os Embargos à Execução, forte no artigo 16, § 1º, da 

Lei de Execução Fiscal e, EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC;b)Sem custas e honorários, forte no artigo 

98, § 1º, I e VI do CPC;c)Preclusa a via recursal, determino o 

prosseguimento da Ação de Execução em apenso, em todos os seus 

termos, procedendo-se as anotações de estilo, com extração de cópia da 

presente sentença e posterior juntada à Ação Executiva;d)Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 236891 Nr: 5836-26.2018.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA NEVES DE ALMEIDA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO:a)REJEITAR os Embargos à Execução, forte no artigo 16, § 1º, da 

Lei de Execução Fiscal e, EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC;b)Sem custas e honorários, forte no artigo 

98, § 1º, I e VI do CPC;c) Desentranhe-se o pleito de fls. 15/17 junte-se ao 

feito de cód. 173228, visto que pertine àquele processo;c)Preclusa a via 

recursal, determino o prosseguimento da Ação de Execução em apenso, 

em todos os seus termos, procedendo-se as anotações de estilo, com 

extração de cópia da presente sentença e posterior juntada à Ação 

Executiva;d)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95567 Nr: 634-49.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL NUNES DA SILVA, ODIL NUNES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9225

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra ODIL NUNES DA SILVA e OUTRO, na 

qual o Exequente informa que houve o requerimento de cancelamento da 

CDA nº. 200910287, reconhecendo o pedido formulado em Exceção de 

Pré-Executividade (fls. 76/77).

A Exceção de Pré-Executividade de fls. 51/60 refere-se à fraude na 

constituição da empresa, não sendo o excipiente responsável pelo débito 

da presente ação.

Os autos vieram conclusos.

É O QUE MERECE REGISTRO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O cancelamento da CDA conduz à extinção do feito, nos termos do art. 26 

da LEF.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 26 da Lei n°. 6.830/80;

b) Isento de custas e honorários;

c) Após transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95667 Nr: 734-04.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE CUNHA & CIA LTDA, EDINETE CUNHA, 

ELIETE CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIMARI CUNHA FONTES - 

OAB:MT/18329

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos constam, 

DECIDO:a)REJEITAR a presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, pelos 

fundamentos acima expostos; b)INTIME-SE a Exequente para atualizar a 

CDA e indicar bens da executada passíveis de penhora ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão 

da ação, forte no art. 40, da lei de Execuções Fiscais;c)Após, conclusos 

para deliberações. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 223807 Nr: 9808-38.2017.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA, ODETE MARIA 

FERNANDES SOUSA, JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, RENATO FERNANDES 

SOARES, DIERLY BALTASAR FERNANDES SOUSA, DAYSE BALTASAR 

FERNANDES SOUSA SILVA, RONAN GERALDO GOMES DE SOUZA, 

BALTAZAR JOSE DE SOUSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA HELENA SOARES 

INGLE - OAB:SP/205.733, MAURO RUSSO - OAB:25463/SP, OTAVIO 

FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a)REJEITAR a 

exceção de pré-executividade, em razão dos fundamentos acima 

indicados; b)INTIME-SE o Exequente para atualizar a CDA e indicar bens 

da executada passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de suspensão da ação, forte no art. 40, da lei de Execuções 

Fiscais;c)Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97796 Nr: 2866-34.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS COM. DE MAT.P/CONST.LTDA, 

ISALINA MIRANDA RAMOS, RIVALDO TIBURCIO DE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a)REJEITAR a 

exceção de pré-executividade, em razão dos fundamentos acima 

indicados; b)INTIME-SE o Exequente para atualizar a CDA e indicar bens 

da executada passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de suspensão da ação, forte no art. 40, da lei de Execuções 

Fiscais;c)Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154886 Nr: 2366-60.2013.811.0006

 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): KARLA CALÇADOS LTDA, JOANA ELIZABETH 

DE ASSUNÇÃO, VALDOMIRA FRANCISCA DE JESUS CRUZ, MARIA 

HELENA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784, JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a)REJEITAR a 

exceção de pré-executividade, em razão dos fundamentos acima 

indicados; b)INTIME-SE o Exequente para atualizar a CDA e indicar bens 

da executada passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de suspensão da ação, forte no art. 40, da lei de Execuções 

Fiscais;c)Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 144049 Nr: 1981-49.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTIN JOSÉ JACOB BRASILEIRO DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484

 Antes de analisar o pedido de fls. 63/64, oportunizo ao Exequente 

proceder a juntada do instrumento de parcelamento do débito. Tal medida 

faz-se necessário para que o juízo tenha conhecimento dos termos 

ajustado entre as partes, notadamente sobre a existência de cláusula 

expressa estipulando a novação da dívida. Fixo prazo de 48 horas. Desde 

já anoto que em caso de ausência de cláusula de novação no ajuste de 

parcelamento, o pedido de extinção, a princípio, revela-se totalmente 

divorciado do regramento legal e destoa dos princípios de norteiam à 

administração pública. É imperioso destacar o artigo 151, VI, do Código 

Tributário Nacional, que também versa sobre essa questão, in verbis: "Art. 

151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...] VI – o 

parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) [...]" Consoante 

entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ, em julgamento de 

recurso repetitivo, "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 

perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de 

obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo" (REsp 957.509/RS, 

Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 25/8/2010).[...].”(Resp 

1658504/SP,Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 20/04/2017, DJe 05/05/2017). Desse modo, em tese, não há que se 

falar na extinção da execução nos casos em que se efetua o 

parcelamento da dívida, e, sim, em sua suspensão. ... No mesmo prazo, 

fica o Credor reoportunizado manifestar sobre o pedido de fls. 37/40, 

ressaltando que em caso de inércia, este juízo determinará a liberação dos 

valores penhorados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 230007 Nr: 1188-03.2018.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA MARCHAN CATELANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA VIRIATO MENDES - 

OAB:252.154-SP, THIAGO MATEUS GALDINO SILVA - OAB:292.867-SP, 

WELSON OLEGARIO - OAB:97.362-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução fiscal opostos por BRUNA MARCHAN 

CATELANI em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

É caso de extinção do feito sem resolução de mérito.

A perda do objeto ocorre quando por alguma razão superveniente, o 

provimento jurisdicional se torna inútil ou desnecessário ao autor.

No caso, a execução fiscal atacada (cód. 148057) foi extinta em relação a 

esta devedora, a pedido do Exequente, que excluiu administrativamente a 

embargante da CDA n. 20127348 e pugnou pela exclusão da devedora do 

polo passivo da demanda executiva.

Assim, eventual decisão de mérito se torna inócua, de forma que a 

extinção do feito pela perda superveniente do interesse processual é 

medida que se impõe.

Pelo exposto nos autos, DECIDO:

(a) Extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, IV do CPC;

(b) Sem custas e honorários advocatícios, na forma da lei;

(c) Decorrido o prazo recursal sem recurso voluntário, levem-se os autos 

ao arquivo com as anotações e baixas necessárias;

(d) P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 84487 Nr: 55-38.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. C. CAMINI COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIANE DE MIRANDA 

ANTUNES CAMINI - OAB:PR/60431

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a)REJEITAR a 

exceção de pré-executividade, em razão dos fundamentos acima 

indicados; b)INTIME-SE o Exequente para atualizar a CDA e indicar bens 

da executada passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de suspensão da ação, forte no art. 40, da lei de Execuções 

Fiscais;c)Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005951-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 1.032,14 (mil e trinta e dois 

reais e quatorze centavos) FINALIDADE: a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do débito acima mencionado (devidamente 

atualizado), advertindo-o que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, àquele valor serão acrescidos a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais), consoante o disposto no art. 523 do NCPC. 

Despacho: “Vistos, etc. Intime-se 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, §1º) Depois de cumprida 

esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

voltem-me conclusos para a ulterior deliberação. Às providências. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, Juíza de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006516-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARIANA FURLANETTO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (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: 12/02/2019 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
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Processo Número: 1001524-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELTON FERREIRA VANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR NO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011618-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLOR COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

 

VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 1423,96 (um mil quatrocentos 

e vinte e três reais e noventa e seis centavos) FINALIDADE: a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito acima mencionado 

(devidamente atualizado), advertindo-o que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, àquele valor serão acrescidos a pena de multa 

de 10% (dez pontos percentuais), consoante o disposto no art. 523 do 

NCPC. Despacho: “Vistos, etc. Intime-se 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, §1º) Depois de cumprida 

esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

voltem-me conclusos para a ulterior deliberação. Às providências. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, Juíza de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006433-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR HENRIQUE MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 07/02/2019 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: 1006476-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580/O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 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: 11/02/2019 17:45 (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: 8010774-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011954-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERNANDES EL HAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006017-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002355-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002355-38.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: RONALDO MARTIN FRAGA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

execução movida por Ronaldo Martins Fraga em desfavor do Estado de 
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Mato Grosso. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública concordou com 

os valores exequendos. Isto posto, homologa-se o cálculo apresentado na 

exordial, no importe de R$ 1.793,02 (um mil setecentos e noventa e três 

reais e dois centavos). Proceda a secretaria com os atos dispostos no 

Provimento 11/2017-CM. Cumpra-se. CÁCERES, 5 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006899-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE SOUZA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

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: 27/02/2019 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: 1002321-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOCORRO MARTA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO(A))

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (INTERESSADO)

 

INTIMAR PARA DAR CUMPRIMENTO AO DESPACHO ABAIXO 

TRANSCRITO, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS.. Intime-se o Hospital Jardim 

Cuiabá para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos a 

prestação de contas referente ao procedimento realizado para a paciente 

SOCORRO MARTA DE JESUS, devidamente pago através do Alvará 

Eletrônico n°. 423106-6/2018 (id. 14476036), sob pena de 

responsabilização criminal do diretor responsável pela gerência da 

empresa. Intime-se o Estado de Mato Grosso para que se manifeste 

quanto ao pedido de devolução de valores de id. 15109051, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de setembro 

de 2018. Hanae Yamamura de Oliveira, Juíza de Direito."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006567-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 14/02/2019 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002641-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GERMANO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010469-46.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIVELTON ALMEIDA ARTIAGO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005069-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GIMENEZ LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Para a análise do 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o recorrente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência 

atualizada ou outro documento que comprove que o recolhimento do 

preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que 

a gratuidade de justiça é automática somente em primeira instância. 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011832-10.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDES PEDROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Big Lojas (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

FINANCIAL MANAGEMENT CONTROL LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO(A))

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011691-49.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PRA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006694-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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: 19/02/2019 15:15 (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: 1006197-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAIARA NUNES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA OAB - MT22201/O (ADVOGADO(A))

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: 20/02/2019 15:45 (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: 1007289-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004741-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRA DELUQUE LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004741-75.2017.8.11.0006. REQUERENTE: PALMIRA DELUQUE LEITE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cumpra-se conforme 

determinação proferida na sentença de ID n. 14197676. Expeça-se o 

necessário. CÁCERES, 17 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001580-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON JUNIO RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000187-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YAN BARROS ZATTAR LIRA TORRICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Consta da inicial que a parte autora, segundo alega, teve seu 

nome indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito pela 

empresa ré. Alega o demandante, na inicial, de forma genérica que: 

Recentemente a parte requerente foi incluído no órgão de proteção ao 

crédito, registro efetuado pela ré no valor de R$ 33,54 e R$ 31,06, nas 

datas de 19/02/2013 e 25/02/2013, respectivamente. Observa-se, 

portanto, que o demandante afirma que não deve o suposto valor. Não 

nega, entrementes, que possua relação contratual com a demandada, o 

que não fica claro em suas manifestações processuais, constituindo este 

dado informação fundamental para a análise do pleito inicial na 

oportunidade da prolação de sentença. De igual modo, é certo que, caso 

exista a relação contratual aludida (conforme argumenta a demandada, 

aliás), haveria o ônus do demandante de comprovar que está em dia com 

suas obrigações de contraprestação quanto aos serviços recebidos da 

requerida. Dessa forma, para melhor esclarecimento dos fatos, à luz da 

verdade e da boa-fé processual, pilares constitucionais e agora previstos 

expressamente como normas processuais de caráter fundamental pelo 

Novo Código de Processo Civil (artigos 5º, 77, I e outros), determino seja 

intimado o demandante a fim de que, em 15 (quinze) dias, declare, sob as 

penas da lei, expressamente, se possui (ou já possuiu) e, neste caso, por 

qual período mantém ou manteve relação contratual com a parte 

reclamada, ou se nunca foi consumidor da requerida. Caso seja (ou tenha 

sido) cliente da demandada, deverá apresentar, no mesmo prazo, 

comprovantes de pagamento dos serviços mensais prestados pelo 

período pertinente ao contrato existente. Deve, ainda, no mesmo prazo, 

trazer em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de luz, 

água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência deste Juízo, 

assim como juntar extrato de consulta de balcão SPC e SERASA, 

atualizado e legível. E, por fim, deve trazer a prova da pretensão resistida, 

nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003223-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY SANTANA DE ALCANTARA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003223-50.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 9.370,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DANIELLY SANTANA DE ALCANTARA Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante 

se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 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 Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 13 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004602-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003262-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DO RECLAMANTE PARA QUE EM 5 DIAS 

COMPLEMENTE A PETIÇÃO DO ID 16272771 DEVENDO INFORMAR ESTE 

JUÍZO O NOME DO TITULAR DA CONTA CORRENTE E O CPF PARA 

POSTERIOR LIBERAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006742-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA CARDOSO FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (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: 21/02/2019 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: 1002860-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZE CHAVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006744-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO(A))

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 
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Conciliação Juizado Data: 21/02/2019 16:45 (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: 1007439-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO TREVIZAN LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA OAB - SP0257302A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013070-64.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE PEREIRA SILVA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAROLINE DA ROCHA LIMA OAB - SP374143 (ADVOGADO(A))

RODRIGO SANCHES DE PAIVA OAB - SP220343 (ADVOGADO(A))

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

FRANCISCO BRUNO MARIANO DE MORAES RABELLO OAB - SP327684 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012484-85.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAYME RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006750-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MOTTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME (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: 21/02/2019 17:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011077-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DO(A)RECLAMANTE DOS TERMOS DA 

CERTIDÃO RETRO E PARA QUE EM 5 DIAS REGULARIZE A 

PROCURAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006759-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DONIZETE ALDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (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: 21/02/2019 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002542-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA RODRIGUES MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

intimar para manifestar em 05(cinco) dias sobre o documento do ID- 

13973363

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010962-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL APARECIDO DA CRUZ TARCIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DO(A)RECLAMANTE DOS TERMOS DA 

CERTIDÃO RETRO E PARA QUE EM 5 DIAS REGULARIZE A 

PROCURAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002358-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012025-83.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FELIPE HASSON OAB - MT0017727S (ADVOGADO(A))

 

VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 10.527,05 (dez mil quinhentos 

e vinte e sete reais e cinco centavos) FINALIDADE: a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do débito acima mencionado 

(devidamente atualizado), advertindo-o que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, àquele valor serão acrescidos a pena de multa 

de 10% (dez pontos percentuais), consoante o disposto no art. 523 do 

NCPC. Despacho: “Vistos, etc. Intime-se 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, §1º) Depois de cumprida 

esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

voltem-me conclusos para a ulterior deliberação. Às providências. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, Juíza de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012273-49.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523). R$ 1.050,00 (HUM MIL E CINQUENTA REAIS)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012273-49.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523). R$ 1.050,00 (HUM MIL E CINQUENTA REAIS)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006381-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL,SOB PENA 

DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010040-21.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO(A))

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000946-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MENDES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (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: 20/02/2019 15:30 (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: 1006338-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL,SOB PENA 

DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006800-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE APARECIDA DA SILVA MIRANDA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A 

(ADVOGADO(A))

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (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: 25/02/2019 15:00 (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: 1002487-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO REGIS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006790-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DIAS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

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: 25/02/2019 13:15 (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: 1006791-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DIAS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

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: 25/02/2019 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: 1006792-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DIAS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

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: 25/02/2019 13:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010459-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE DA CRUZ DOS SANTOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. MARQUES DE ARRUDA - ME (EXECUTADO)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006797-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

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: 25/02/2019 14:15 (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: 1006798-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCI MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A 

(ADVOGADO(A))

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (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: 25/02/2019 14:30 (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: 1006799-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

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: 25/02/2019 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: 8010846-51.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELISON MARCONDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006808-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (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: 25/02/2019 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006800-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE APARECIDA DA SILVA MIRANDA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A 

(ADVOGADO(A))

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006800-02.2018.8.11.0006. REQUERENTE: DENISE APARECIDA DA 

SILVA MIRANDA DE MATOS REQUERIDO: EDUCARE GESTAO DE 

EDUCACAO LTDA - ME Vistos, etc. Consta da inicial que a parte autora 

cursou junto a Requerida o Curso de Graduação em Enfermagem, cujo 

término ocorreu na data de 07 de julho de 2017, ocorrendo a colação de 

grau na data de 03 de agosto de 2017, entretanto, sem que exista 

qualquer pendencia junto a Requerida, até a presente data não recebeu o 

Diploma de Graduação. O Requerente sustenta que buscou resolver junto 

a Requerida por diversas vezes, mas sem êxito, o que está lhe causando 

prejuízos de ordem profissional. Deste modo, requer a tutela de urgência 

para o fim de determinar que a Requerida que expeça o diploma da Autora 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária. No mérito, requer a 

condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. É o necessário. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido de tutela de urgência de 

obrigação de fazer, consistente em determinar a Requerida que expeça o 

diploma de conclusão de formação de Graduação em Enfermagem. Para 

tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento 

da medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no 

art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. 

Dos autos, há documentos que evidenciam claramente a probabilidade do 

direito vindicado pelo Requerente e o perigo de demora, posto que a 

demora na entrega do diploma é imotivada e vem causando prejuízos à 

parte, o vem impossibilitando a Requerente de renovar seu registro junto 

ao Corem/MT. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para 

determinar a Requerida que providencie a emissão do diploma de 

conclusão de Graduação em Enfermagem à Requerente, no prazo de 15 

(quinze) dias. O não cumprimento do item “B” acarretará multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais); Anoto, 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., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização de audiência de 

conciliação designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências 

do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 18 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005613-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005613-56.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELISELMA VIANA PINTO 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Considerando que a Requerida até a presente data não cumpriu a 

determinação judicial exarada nestes autos, majoro a multa diária 

anteriormente fixada para R$300,00 (trezentos reais), por dia de atraso, 

até o limite do teto do Juizado Especial, nos termos do art. 537, §1º, do 

CPC, contados a partir da data da intimação das partes Requeridas da 

presente decisão. Este valor poderá ser, de ofício, modificado pelo Juízo 

ou a periodicidade da multa, caso verificar-se que a medida se tornou 

insuficiente ou excessiva (art. 537, §1º, CPC). Sem prejuízo, determino 

que a Senhora Gestora Judicial adote as providências necessárias para a 

realização da audiência designada nestes autos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CÁCERES, 6 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006405-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALLINI FRANCISCA NOVAES ZUCHINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006405-10.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALLINI FRANCISCA NOVAES 

ZUCHINI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CACERES Vistos, etc. Em síntese, a requerente encontra-se grávida de 27 

(vinte e sete) semanas e foi diagnosticada com com síndrome de 

antifosfolípide (CID D 89.9) que está associada com risco elevado de 

aborto, óbito fetal intra-útero, hipertensão na gestação e trombose 

materna em pernas ou até tromboembolismo pulmonar com risco de morte 

materna. Portanto, necessita fazer uso do fármaco ENOXAPARINA 40mg 

ao dia, por toda a gestação remanescente e nos dois meses após o parto, 

como forma de tratamento. Ocorre que o custo do tratamento (cerca de 14 

semanas de gestação restantes + 8 semanas após o parto) é de R$ 

8.050,12 (quinze mil cento e vinte reais) utilizando o medicamento com o 

menor orçamento segundo o qual dispõe que cada caixa contém 6 

seringas. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela 

de urgência a realização do procedimento exposto. Parecer do NAT id. 

17160755. É o que merece relato. Passa-se a decidir. Reporta-se ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes 

requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos que 

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

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da medida. Dos autos, há documentos indicadores 

do quadro clínico do paciente, ao qual necessita com urgência do 

medicamento em questão, conforme laudos médicos acostados aos autos. 

Corroborando com a documentação acostada, verifica-se que o parecer 

do Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça (NAT) menciona que a 

CONITEC recomenda que o fármaco Enoxaparina 40mg deve ser 

incorporado ao SUS. Ainda, diante da situação em tela, resta configurada 

a imprescindibilidade da utilização do fármaco descrito, eis que a demora 

poderá acarretar risco elevado de abortos, complicações e até morte 
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materna , exigindo atuação firme do Poder Judiciário. ISTO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL 

eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que os requeridos, ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE CÁCERES, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciem, solidariamente, com as providências necessárias para o 

fornecimento do medicamento ENOXAPARINA 40mg ao dia, por toda a 

gestação remanescente e nos dois meses após o parto, ainda que seja 

necessária a contratação de fornecimento particular (sem licitação); c) O 

não cumprimento do item anterior acarretará em bloqueio nas contas dos 

Requeridos; d) Dispensada a audiência de conciliação em razão da 

natureza da ação; e) Citem-se pessoalmente os Requeridos da presente 

ação para, querendo, apresentarem contestação, na forma do art. 335, II e 

com prazo previsto no art. 183, todos do CPC; f) Encaminhe-se, via e-mail, 

cópia da presente liminar à assessoria de Saúde da Secretaria de Saúde 

do Estado e Município de Cáceres; g) Adote a Sra. Gestora quaisquer 

outras providencias que se fizerem necessárias para cumprimento da 

presente decisão. h) Cumpra-se. CÁCERES, 18 de dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006624-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY TOCANTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006624-23.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SUELY TOCANTINS 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos, etc. Em sua peça inicial a Requerente alega ser usuária de um 

plano de saúde da Requerida, do qual vem utilizando diversos serviços, 

entretanto, após ser diagnosticada com “Sacroileíte”, doença esta da qual 

está em tratamento a mais de 6 (seis) meses, teve indicação médica de 

cirurgia, a fim de acabar com as dores que sofre em decorrência da 

doença. Aduz ainda que ao ser solicitada a cobertura da cirurgia e todos 

os demais procedimentos inerentes a realização da mesma, teve sua 

solicitação parcialmente negada, posto que o procedimento cirúrgico foi 

aprovado, mas o uso do equipamento SIMPLICITY III ELETRODO 

DESCATÁVEL DE RADIOFREQUENCIA NEUROTHERM – RFDE – SI foi 

negado, sendo este indispensável para realização da cirurgia. A título de 

tutela de urgência requer seja determinada a liberação do procedimento 

cirúrgico com o equipamento solicitado pelo médico, qual seja, SIMPLICITY 

III ELETRODO DESCATÁVEL DE RADIOFREQUENCIA NEUROTHERM – RFDE 

– SI. No mérito, requer condenação do Requerido ao pagamento de danos 

morais. É o que merece relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Versa o pedido de tutela de urgência sobre liberação pelo 

plano de saúde contratado pela Requerente junto ao Requerido de 

equipamento necessário para realização de procedimento cirúrgico pelo 

qual a Requerente necessita ser submetida. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de indeferimento da liminar. O 

deferimento da tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a 

coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não violar o 

contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. Entretanto, em 

que pese os argumentos trazidos pela Requerente, observa-se a 

ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, posto 

que os fatos narrados e documentos trazidos aos autos são insuficientes 

para demonstrar questões de grande significância na relação contratual 

em pauta como, por exemplo, qual o tipo de plano contratado, quais as 

regras previstas no contrato, qual a abrangência de cobertura prevista, 

tempo de carência, entre outras. Assim, tem-se que o direito reclamado 

depende de dilação probatória. Portanto, não estando demonstrado nos 

autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é 

medida que se impõe. Desse modo, INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar 

pretendido. Anoto, 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., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, caso não 

haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências 

do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 30 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005763-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA ALVES & ALVES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON SOUSA BRITO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005763-37.2018.8.11.0006. REQUERENTE: COSTA ALVES & ALVES 

LTDA - EPP REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, GILSON SOUSA BRITO 

Vistos etc. Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pela empresa 

Requerente, no qual requer a seja reapreciada a decisão que indeferiu a 

liminar pleiteada nos autos. Pois bem, infere-se dos autos que a 

Requerente efetuou a transferência do valor de R$ 5.601,70 (cinco mil 

seiscentos e um reais e setenta centavos), equivocadamente, para a 

conta do Sr. Gilson Souza Brito, titular da conta bancária n. 239-9, agência 

n. 2374-4, do Banco do Brasil S.A., quando o seu objetivo era a 

transferência ser feita para a conta bancária n. 239-9, agência n. 2374. 

Verifica-se que referida transferência de valores ocorreu na data de 

28/05/2018, conforme alegado pela Requerente e comprovado pelo extrato 

juntado no Id n. 15822635, bem como que ao identificar o erro solicitou 

junto ao banco ora requerido que efetuasse o estorno do referido valor, 

sendo esta solicitação recebida pelo Requerida na data de 29/05/2018, 

nos termos do documento acostado no ID n. 16204033. No entanto, 

conforme alegado pela Requerente, até a presente data o Requerido não 

atendeu a solicitação, nem tão pouco apresentou qualquer justificativa. Em 

decisão proferida por este Juízo, lançada no ID n. 16435385, o pedido de 

tutela de urgência foi indeferido, considerando a necessidade de dilação 

probatória, a ausência de perigo do dano e de provas do depósito, 

entretanto, em detida análise dos autos, tem-se que a decisão deve ser 

revista. Há nos autos extrato de comprovação da transferência efetuada 

pela Requerente para o Sr. Gilson Souza Brito, R$ 5.601,70 (cinco mil 

seiscentos e um reais e setenta centavos), datado de 28 de maio de 2018, 

e ainda, que logo na do dia seguinte a Requerente protocolou junto ao 

Requerido a solicitação de estorno do referido valor. Assim, restou 

demonstrado que efetivamente ocorreu a transferência, bem como que a 

Requerente buscou solucionar o problema administrativamente, tornou-se 

possível, ainda nesta fase inicial, a conclusão da existência de elementos 

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

resultado útil do processo, considerando que o valor está a disposição de 

um terceiro desconhecido pela Requerente. Desse modo, em atenção ao 
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pedido de tutela de urgência formulado pela Requerente, no uso do poder 

geral de cautela, DETERMINO ao Requerido que proceda o bloqueio do 

valor de R$ 5.601,70 (cinco mil seiscentos e um reais e setenta centavos) 

da conta do Sr. Gilson Souza Brito (conta bancária n. 239-9, agência n. 

2374-4, do Banco do Brasil S.A.), efetuando o estorno do referido valor 

para a conta da Requerente, qual seja, Conta corrente n. 16.439-9, 

agência 0184-8, Banco do Brasil, sob pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No 

mais, cumpra-se as demais deliberações da decisão anterior. Às 

providências. CÁCERES, 30 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006613-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006613-91.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SUELI DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA Vistos, etc. 

Consta da inicial, segundo alega a Requerente, que ao efetuar uma 

compra na empresa ora Requerida, num total de R$ 60,22 (sessenta reais 

e vinte e dois centavos), sem a sua anuência foi gerado em seu nome um 

cartão de crédito da loja; que tomou conhecimento do referido cartão ao 

ser surpreendida com débitos em seu nome, bem como que seu nome 

havia sido inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A título de tutela 

requer a retirada da negativa inscrita em seu nome. No mérito, requer seja 

declarada a inexistência do débito. É o que merece relato. Decido. Em 

princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no 

art. 298 do Código de Processo Civil. Versa o pedido de tutela de urgência 

sobre retirada de seu nome dos Órgãos De Proteção Ao Crédito. Para 

tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento 

da medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no 

art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. 

Dos autos, há documentos indicadores da verossimilhança das alegações 

da Requerente, consoante se tratar de consumidora e estar alegando que 

não solicitou a aquisição do cartão de crédito da empresa Requerida. 

Restou demonstrado nos autos que recorrentemente a Requerente vem 

recebendo cobranças, bem como seu nome já foi negativado. Assim, 

diante dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é 

possível o deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento 

da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para a Requerida adote as providencias 

necessárias no sentido de dar baixa na restrição inscrita nos órgãos de 

proteção ao crédito em nome da Requerente, referente ao contrato n. 

1483583, débito no valor de R$ 59,86 (cinquenta e nove reais e oitenta e 

seis centavos). O não cumprimento do item “B” acarretará multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais); Anoto, 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., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, caso não 

haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências 

do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 4 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005287-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBER LUIZ DE FARIA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005287-33.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROBER LUIZ DE FARIA 

GARCIA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, as 

partes foram intimadas em 27.08.2018 para, querendo, interporem recurso 

inominado no prazo legal. A sentença de ID 14683155 transitou em julgado 

em 17.09.2018. A parte requerente apresentou o recurso inominado em 

13.11.2018. Certificada a intempestividade do recurso no ID 16837406 

vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme 

se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente interpôs 

recurso inominado após o término do prazo recursal, sendo assim, 

intempestivo. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007906-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVAL RODRIGUES POCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007906-33.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCISVAL RODRIGUES 

POCHE REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Proferida 

sentença, as partes foram intimadas em 29.08.2018 para, querendo, 

interporem recurso inominado no prazo legal. A sentença de ID 14957359 

transitou em julgado em 19.09.2018. A parte requerente apresentou o 

recurso inominado em 13.11.2018. Certificada a intempestividade do 

recurso no ID 16859598 vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente interpôs recurso inominado após o término do prazo 

recursal, sendo assim, intempestivo. Isto posto, este juízo não recebe o 

recurso interposto. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de 

dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004497-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADVAN PEREIRA PEDROSA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004497-49.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE ADVAN PEREIRA 
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PEDROSA JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, 

a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu 

estado atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a 

parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. 

É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de 

dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006399-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSELI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006399-37.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA ROSELI DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de 

dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005314-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005314-16.2017.8.11.0006. REQUERENTE: THIAGO MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de 

dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005216-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MONTEIRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005216-31.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JORGE MONTEIRO LEITE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de 

dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007245-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007245-54.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CICERO FRANCISCO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente interpôs 

recurso inominado. Instada a comprovar seu estado atual de 

hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte recorrente 

deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, ante a sua 

deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de dezembro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006336-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN LEONE CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006336-12.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RENAN LEONE CEBALHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 
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preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de 

dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007315-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA ALVES DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007315-71.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ELIZA ALVES DA SILVA 

GARCIA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, este juízo não recebe o recurso interposto, 

ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de 

dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005056-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA MENDES FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005056-06.2017.8.11.0006. REQUERENTE: PATRICIA APARECIDA 

MENDES FERRARI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Proferida sentença, as partes interpuseram recurso inominado. 

Considerando que a parte Recorrente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebem-se os 

recursos somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentarem contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de 

dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010644-45.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONISIO D ESCRAGNOLLE TAUNAY OAB - RJ60071 (ADVOGADO(A))

GLORIA MARIA DE LOSSIO BRASIL OAB - RJ60068 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010644-45.2012.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ FRANCISCO BORGES 

REQUERIDO: FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA Vistos, etc. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista 

que a parte recorrida, apesar de intimada, não apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal Única. 

Cumpra-se. CÁCERES, 6 de dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006007-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.C. TAVARES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006007-63.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EDSON SILVA REQUERIDO: 

J.C. TAVARES LTDA - ME Vistos, etc. Em sua peça inicial a Requerente 

alega que teve seu nome negativado indevidamente pela Requerida, por 

débito no valor de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais), sendo que 

nunca manteve qualquer vínculo com a empresa ora Requerida, nem tão 

pouco este na cidade de Sinop/MT, onde foi registrado a constrição em 

seu nome. A título de tutela de urgência requer seja determinada à 

Requerida que proceda a imediata exclusão do nome do Requerente do 

cadastro de devedores em que foi inserido (SCPC). No mérito, requer seja 

declarada a inexistência do débito em questão, bem como a condenação 

da empresa Requerida ao pagamento de danos morais. É o que merece 

relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 

330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, 

com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Versa o pedido de 

tutela de urgência sobre liberação pelo plano de saúde contratado pela 

Requerente junto ao Requerido de equipamento necessário para 

realização de procedimento cirúrgico pelo qual a Requerente necessita ser 

submetida. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos 

para o deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de 

indeferimento da liminar. O deferimento da tutela de urgência “inaudita 

altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de 

modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as 

partes. Entretanto, em que pese os argumentos trazidos pela Requerente, 

observa-se a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito, posto que os fatos narrados e documentos trazidos aos autos são 

insuficientes para demonstrar questões de grande significância na relação 

contratual em pauta. Ademais, não há comprovação da urgência quanto a 

tutela requerida. Assim, tem-se que o direito reclamado depende de 

dilação probatória. Portanto, não estando demonstrado nos autos os 

requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que 

se impõe. Desse modo, indefiro, por ora, o pedido de liminar pretendido. 

Anoto, 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., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 
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Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 7 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006129-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J S COMERCIO DE SEMENTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006129-76.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIZA DE FATIMA DA 

SILVA REQUERIDO: J S COMERCIO DE SEMENTES LTDA - ME Vistos, etc. 

Em sua peça inicial a Requerente alega que efetuou compra de sementes 

da Empresa ora Requerida, através de seu representante de vendas, no 

entanto, mesmo tendo quitado toda a dívida, a Reclamada protestou o 

nome da parte Autora junto Cartório do Terceiro Ofício da Comarca de 

Cáceres-MT, referente a Duplicata Mercantil no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), o que está lhe impossibilitando de realizar negócios 

jurídicos com outras empresas. A título de tutela de urgência requer seja 

determinada à Requerida proceda imediatamente a sustação do protesto 

junto ao Cartório do Terceiro Ofício desta Comarca, referente ao débito em 

tela. No mérito, requer seja declarada a inexistência do débito em questão, 

bem como a condenação da empresa Requerida ao pagamento de danos 

morais. É o que merece relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Versa o pedido de tutela de urgência sobre liberação pelo 

plano de saúde contratado pela Requerente junto ao Requerido de 

equipamento necessário para realização de procedimento cirúrgico pelo 

qual a Requerente necessita ser submetida. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de indeferimento da liminar. O 

deferimento da tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a 

coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não violar o 

contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. Entretanto, em 

que pese os argumentos trazidos pela Requerente, observa-se a 

ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, posto 

que os fatos narrados e documentos trazidos aos autos são insuficientes 

para demonstrar questões de grande significância na relação contratual 

em pauta como. Registre-se que os comprovantes e duplicatas que 

acompanham a inicial são de valores diversos daquele inserido na 

Duplicata objeto de protesto, impossibilitando verificar se trata do mesmo 

débito. Assim, tem-se que o direito reclamado depende de dilação 

probatória. Portanto, não estando demonstrado nos autos os requisitos 

autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. 

Desse modo, indefiro, por ora, o pedido de liminar pretendido. Anoto, 

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., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 7 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006030-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MOURA ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006030-09.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MAURICIO MOURA ALVES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos, etc. Consta da inicial que o Requerente celebrou negócio jurídico 

com a empresa ora Requerida, referente ao qual ficou inadimplente com a 

mesma, mas que ao lhe ser oferecida uma oportunidade de quitação, 

efetuou o pagamento integral do débito. Sustenta ainda, que mesmo após 

a quitação do débito seu nome indevidamente negativação junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. É o que merece relato. Decido. Em 

princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no 

art. 298 do Código de Processo Civil. Versa o pedido de tutela de urgência 

sobre retirada de seu nome dos Órgãos De Proteção Ao Crédito. Para 

tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento 

da medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no 

art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. 

Dos autos, há documentos indicadores da verossimilhança das alegações 

da Requerente, consoante se tratar de consumidora e estar alegando que 

quitou, mediante oportunidade de acordo, todo o débito existente com a 

Requerida. Restou demonstrado nos autos que o Requerente efetivamente 

está com seu nome negativado. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA 

ANTECIPADA para a Requerida adote as providencias necessárias no 

sentido de dar baixa na restrição inscrita nos órgãos de proteção ao 

crédito em nome do Requerente, referente ao contrato n. 

0030200394799434, débito no valor de R$ 100,54 (cem reais e cinquenta 

e quatro centavos). O não cumprimento do item “B” acarretará multa diária 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais); Anoto, 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., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, caso não 

haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências 

do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 7 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003314-77.2016.8.11.0006

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 123 de 792



Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003314-77.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ALBERTO RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de 

dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON TATSUMI KOGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000756-98.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EVERTON TATSUMI KOGA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente 

comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. 

CÁCERES, 10 de dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006737-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELI VIEIRA MATTIELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006737-74.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA SUELI VIEIRA 

MATTIELLO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Consta da inicial, 

segundo alega a Requerente, que é cliente da Requerida a muitos anos e 

apesar de estar com todas as suas contas pagas, deve os serviços de 

CLARO TV suspensos; que por diversas vezes tentou resolver 

amigavelmente, mas não obteve êxito. É o que merece relato. Decido. Em 

princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no 

art. 298 do Código de Processo Civil. Versa o pedido de tutela de urgência 

sobre retirada de seu nome dos Órgãos De Proteção Ao Crédito. Para 

tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento 

da medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no 

art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. 

Dos autos, há documentos indicadores da verossimilhança das alegações 

da Requerente, consoante se tratar de consumidora e estar alegando que 

teve os serviços contratados da Requerida suspenso, mesmo estando 

com todas as contas quitadas, conforme comprovante de pagamento 

referente aos últimos dois meses. E ainda, considerando que o 

entendimento jurisprudencial é pela impossibilidade de suspensão de 

prestação de serviço por contas cumuladas, tendo a parte comprovado os 

últimos dois meses, o deferimento da liminar é medida que se impõe. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A 

TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a Requerida que reestabeleça o 

serviço CLARO HDTV para a Requerente, até ulterior decisão deste Juízo. 

O não cumprimento do item “B” acarretará multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

Anoto, 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., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010425-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010425-90.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: RONALDO MARTIN FRAGA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de penhora sobre determinada importância eventualmente encontrada nas 

contas ou aplicações financeiras do executado, por meio do sistema on 

line Bacen-Jud, em valor correspondente ao cumprimento de sentença nos 

autos. Assim, diante da realidade processual, é perfeitamente viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias do executado, mormente em face da ausência de qualquer 

aceno direcionado à cumprimento da obrigação imposta. Outrossim, com 

fulcro nos artigos 835 c/c 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo 

exequente, e em consequência, e na forma estabelecida pela CNGC e 

Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line tomando por base 

o CNPJ n. 03.507.415/0001-44, de titularidade do executado Estado de 

Mato Grosso, no valor de R$ 3.653,72 (três mil seiscentos e cinquenta e 

três reais e setenta e dois centavos) Permaneçam os autos conclusos. 

Sendo a busca positiva, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, forneça os dados bancários. Intime-se o executado para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, comprovem o pagamento das verbas 

referentes a imposto de renda e previdência. Após, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005533-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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CARLOS ALEXANDRE APARECIDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO(A))

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA (REQUERIDO)

ALICE PAULA MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005533-29.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CARLOS ALEXANDRE 

APARECIDO RODRIGUES REQUERIDO: ALICE PAULA MIRANDA, VALMIR 

DA SILVA Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal Única com 

as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006827-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OUTIMPRESS SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006827-82.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANO APARECIDO SILVA 

REQUERIDO: OUTIMPRESS SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - EPP Vistos, 

etc. Em sua peça inicial o Requerente alega ter sido candidato a deputado 

federal na última corrida eleitoral do ano de 2018 e durante a campanha 

foram confeccionados alguns materiais de publicidade junto a Requerida, 

dos quais foram emitidas as notas fiscais de n. 256 e de n. 295, que 

totalizam o valor de R$ 29.106,88 (vinte e nove mil cento e seis reais e 

oitenta e oito centavos), datas de 30 de agosto de 2018, em nome do 

Autor. Sustenta ainda o Requerente, que apesar das notas fiscais terem 

sido emitidas em seu nome, quem deve realizar o pagamento é o Partido 

Social Democrático/PSD, posto que o mencionado partido teria assumido 

junto ao Autor o compromisso de realizar o pagamento das despesas de 

campanha junto a Requerida. A título de tutela de urgência requer seja 

determinado a Requerida que se abstenha de inscrever o nome do Autor 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito. No mérito, requer seja declarada a 

inexistência de qualquer débito em relação ao Autor. É o que merece 

relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 

330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, 

com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Versa o pedido de 

tutela de urgência sobre liberação pelo plano de saúde contratado pela 

Requerente junto ao Requerido de equipamento necessário para 

realização de procedimento cirúrgico pelo qual a Requerente necessita ser 

submetida. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos 

para o deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de 

indeferimento da liminar. O deferimento da tutela de urgência “inaudita 

altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de 

modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as 

partes. Entretanto, em que pese os argumentos trazidos pela Requerente, 

observa-se a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito, posto que os fatos narrados e documentos trazidos aos autos são 

insuficientes para demonstrar questões de grande significância na relação 

contratual em pauta como. Assim, tem-se que o direito reclamado depende 

de dilação probatória. Portanto, não estando demonstrado nos autos os 

requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que 

se impõe. Desse modo, indefiro, por ora, o pedido de liminar pretendido. 

Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No mais, 

aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006834-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006834-74.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. A Requerente alega 

que teve seu nome inserido indevidamente nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, por débito no valor de R$ 2.059,85 (dois mil e cinquenta e nove 

reais e oitenta e cinco centavos), registrado pela Requerida. Sustenta que 

buscou resolver a divergência diretamente com a Requerida, mas não 

obteve êxito. A título de tutela de urgência requer seja determina a 

Requerida que providencie e exclusão do nome da Requerida do rol de 

inadimplentes, bem como, que pelo mesmo objetivo da presente demanda, 

seja a Requerida se abstenha de realizar nova negativação. No mérito 

requer a declaração de inexistência de débito e condenação da Requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais. É o que merece relato. 

Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do 

mesmo diploma legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com 

fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Versa o pedido de tutela de 

urgência sobre retirada de seu nome dos Órgãos De Proteção Ao Crédito. 

Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o 

deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de 

deferimento da liminar. Dos autos, há documentos indicadores da 

verossimilhança das alegações da Requerente, consoante se tratar de 

consumidora e estar alegando que não solicitou a aquisição do cartão de 

crédito da empresa Requerida. Restou demonstrado nos autos que 

recorrentemente a Requerente vem recebendo cobranças, bem como seu 

nome já foi negativado. Assim, diante dos fatos narrados e documentos 

que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para a 

Requerida adote as providencias necessárias no sentido de dar baixa na 

restrição inscrita nos órgãos de proteção ao crédito em nome da 

Requerente, referente ao contrato n. 207596061000053AD, débito no 

valor de R$ 2.59,85 (dois mil e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco 

centavos), bem como que se abstenha de realizar nova negativação em 

razão do mesmo contrato, até decisão ulterior. O não cumprimento do item 

“B” acarretará multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, 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., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 
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nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 14 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003991-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. BORGES-SEGURANCA ELETRONICA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003991-73.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: WANTUIL FERNANDES JUNIOR 

EXECUTADO: J. C. BORGES-SEGURANCA ELETRONICA - ME Vistos, etc. 

Defiro o pedido da parte autora para que se proceda desconto em folha de 

pagamento do débito da lide vez que a requerida é servidora pública 

estadual. Para tanto, oficie-se a Prefeitura de Cáceres, ao setor de 

Recursos Humanos e ao Secretário de Finanças, para que proceda com o 

desconto de até 30% do salário da requerida, no valor de R$ 2.165,88 

(dois mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) do 

senhor Júlio Cesar Borges no pagamento referente aos meses de 

Dezembro e Janeiro e R$1.022,93 a fim de totalizar o valor devido de R$ 

5.354,69 (cinco mil trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove 

centavos). Após, intime-se o Exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

ind icar  conta bancár ia para que os va lores se jam 

depositados/transferidos. Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de 

dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006560-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELSIONE CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006560-13.2018.8.11.0006. REQUERENTE: WELSIONE CARDOSO DA 

SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, etc. Cuida-se do pedido 

de reconsideração formulado pelo Requerente WELSIONE CARDOSO DA 

SILVA, no qual requer que seja reapreciada a decisão que indeferiu a 

liminar pleitada nos autos. Pois bem, infere-se nos autos que o Requerido 

ITAU UNIBANCO S.A., vem retendo o salário do promovente nos meses de 

maio, junho, julho, agosto e novembro de sua conta corrente Agência 

0527, Conta nº 26254-7 de forma ilegal. Ocorre que o Requerente realizou 

um saque em sua conta corrente através de um cartão de crédito, porém 

nunca contraiu qualquer outra dívida em seu nome. Em decisão proferida 

por este Juízo, lançada no ID n. 16699056, o pedido de tutela de urgência 

foi indeferido, considerando a necessidade de dilação probatória, tendo 

em vista a impossibilidade de se aferir, neste momento, a existência ou 

não de negócio jurídico firmado entre as partes. Há nos autos o holerite do 

promovente no ID n. 16661446 que perfaz jus salarial de R$ 2.845,88 (dois 

mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), sendo 

que no mês de junho o referido banco chegou a reter R$ 5.131,45 (cinco 

mil cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos), ultrapassando o 

salário do promovente. Em consonância com o art. 833, IV, do Código de 

Processo Civil, o salário é impenhorável, sendo assim, não poderia ter sido 

retido pelo Requerido, mesmo com o saque em conta corrente através do 

cartão de crédito. Desse modo, em atenção ao pedido de tutela de 

urgência formulado pela Requerente, DETERMINO que o Requerido cesse 

com a retenção de valores na conta do Sr. WELSIONE CARDOSO DA 

SILVA (conta bancária n. 26254-7, agência n. 0527, Banco Itaú), a partir 

desta intimação, sob pena de multa mensal no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). No mais, aguarde-se 

ulteriores deliberações. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. 

CÁCERES, 18 de dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006836-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KEVINY FERNANDO DE CARVALHO GRAMULHA 02017297178 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006836-44.2018.8.11.0006. REQUERENTE: KEVINY FERNANDO DE 

CARVALHO GRAMULHA 02017297178 REQUERIDO: CONFEDERACAO 

NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA Vistos, etc. Recebo a 

peça inicial eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e 

não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. 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., inverto o ônus da prova 

em favor do reclamante, devendo a reclamada apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

assim como todos os documentos relativos ao contrato celebrado. Cite-se 

e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. Designe-se 

audiência de conciliação. Na data da audiência, caso não haja acordo, a 

parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006877-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NADIR DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006877-11.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA NADIR DE ARAUJO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança cumulada com pedido de obrigação de fazer com pedido liminar, 

proposta por MARIA NADIR DE ARAUJO em desfavor do MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT. Em síntese, o Requerente alega ser servidora municipal, 

ocupante do cargo de Técnica em Higiene Dental desde a data de 

16/10/2012, atuando em situações insalubres. Aduz ainda a Requerente, 

que nunca recebeu o adicional de insalubridade, razão pela qual volve-se 
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ao judiciário. Requer, pois, em sede de tutela de evidência, liminarmente, 

que seja determinado ao Requerido que providencie a inclusão na folha de 

pagamento da autora o adicional de insalubridade, no patamar de 20% do 

salário base, sendo no mérito confirmada a referida liminar. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. A princípio, há 

de se receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; Quanto 

à tutela de urgência, é caso de indeferimento da liminar. O deferimento da 

tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos 

requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla 

defesa e a igualdade entre as partes. Em que pese os argumentos 

trazidos observa-se a ausência de perigo do dano posto que o não 

pagamento dos adicionais nos termos requerido não acarretará qualquer 

prejuízo que não poderá ser sanado. Ademais, é expressamente vedada a 

concessão de medida liminar contra ato da Fazenda Pública em Juízo de 

Primeiro Grau, nos termos do que dispõe o parágrafo 2º do art. 7º da Lei 

12.016/2009 c/c com o art. 1º e parágrafo 1º da Lei 8.437/92. Vejamos: “§ 

2º, Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 

compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza.” “art. 1º - Não será cabível medida 

liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em 

quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que 

providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado 

de segurança, em virtude de vedação legal. § 1° Não será cabível, no juízo 

de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando 

impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à 

competência originária de tribunal. No mesmo sentido segue o 

entendimento jurisprudencial quanto a impossibilidade de concessão de 

liminar em casos similares ao presente: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO. 

CONVOCAÇÃO IMEDIATA DOS SERVIDORES QUE TERIAM DIREITO AO 

ACRÉSCIMO DE HORAS VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO IMPLÍCITA 

DE VANTAGENS. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA 

CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUE IMPLIQUE EM CONCESSÃO DE 

AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. ART. 

7º, § 2º DA LEI Nº 12.016/09. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NEGADO SEU 

PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1-Verifica-se que o pleito do agravante 

de fato implica, implicitamente, em extensão de vantagem remuneratória, 

uma vez que a convocação dos candidatos para o acréscimo das horas 

aulas trará por conseqüência a majoração dos seus vencimentos. 2-Como 

cediço, é expressamente vedada a possibilidade de liminar que venha 

determinar a concessão de aumento ou extensão de vantagens, a teor da 

norma prevista pelo art. 7º, § 2º da Lei nº 12.016/09, instituto respaldado 

na jurisprudência e na legislação. 3-Recurso de Agravo conhecido e não 

provido por unanimidade dos votos. (TJ-PE - AGV: 2833923 PE 

0017641-36.2012.8.17.0000, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data 

de Julgamento: 27/09/2012, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 184/2012).” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO 

JUÍZO A QUO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1º 

DA LEI 9494/97 C/C 1º, § 1º DA LEI 8.437/92. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

DO TJPI. AGRAVO PROVIDO. 1. Pela inteligência do § 1º, do art. 1º da Lei 

nº 8.473/92, não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar 

inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, 

na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. 2. 

A norma (art. 1º da Lei 9494/97 c/c 1º, § 1º da Lei 8.437/92), ao vedar a 

concessão da tutela antecipada pelo juiz de primeiro grau, tem por escopo 

preservar a competência do tribunal para apreciar, liminarmente, a 

legalidade do ato praticado pelas autoridades que gozam, em sede de 

mandado de segurança, de foro por prerrogativa. 3. Ante a incidência de 

vedação legal ao deferimento de tutela antecipada em desfavor da 

Fazenda Pública, o provimento ao agravo de instrumento a fim de anular a 

decisão agravada é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TJ-PI - AI: 00024193020148180000 PI 201400010024192, 

Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 

10/06/2014, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 

16/06/2014).” Assim sendo, por todo o exposto, indefiro o pedido de 

antecipação de tutela. Cite-se o Requerido, para querendo, apresentar 

defesa no prazo legal, sob as advertências pertinentes (artigos 344, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. CÁCERES, 14 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

NEIDE ALVES DE ARRUDA YUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS OAB - MT0020500A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001406-48.2017.8.11.0006. REQUERENTE: NEIDE ALVES DE ARRUDA 

YUNES, CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal Única com 

as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004667-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004667-21.2017.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO SERGIO FERNANDES 

DE ALMEIDA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CÁCERES, 17 de dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006879-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006879-78.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FELIX MANOEL SOUZA PINTO 

ALVARES REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 

Vistos, etc. Segundo consta da inicial, o Requerente negociou a compra 

de um aparelho junto a Requerida, por meio um representante comercial, 

Sr. Marcelo Barros, no qual fechou a compra de um aparelho de 

ultrassom, modelo HS60LV, pelo valor total de R$ 168.000,00 (centos e 

sessenta e oito mil reais), sendo pago o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 
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reais) como entrada e o restante dividido em 36 parcelas no valor de R$ 

5.110,00 (cinco mil cento e dez reais), financiado pelo Banco Santander. 

Sustenta ainda, que no ato da celebração do negócio ficou acordado que 

seria incluso 04 aparelhos de sonda, onde reproduziria imagem em 3D e 

4D (três e quatro dimensões), 01 aparelho de ar condicionado e, como 

brinde, ganharia uma TV 40’ (quarenta polegadas) LED. O Requerente 

afirma que ao receber os aparelhos, a nota fiscal veio com valor a menor, 

correspondente a quantia de R$ 135.650,00 (cento e trinta e cinco reais 

seiscentos e cinquenta reais), pois deixou de ser faturado o aparelho 

TRANSDUTOR CONVEXO VOLUMÉTRICO CV1-8AD, sendo o que emite 

imagem 3D e 4D, e ainda, faltando a TV de 40” LED e o aparelho de ar 

condicionado. A título de tutela de urgência requer seja determinado a 

Requerida que entregue, o prazo de 48 horas, o TRANSDUTOR CONVEXO 

VOLUMÉTRICO CV1-8AD, que capta imagem 3D e 4D, bem como a TV 40” 

LED e o aparelho de ar condicionado. No mérito, requer seja a Requerida 

condenada ao pagamento de danos morais. É o que merece relato. Decido. 

Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no 

art. 298 do Código de Processo Civil. Versa o pedido de tutela de urgência 

sobre retirada de seu nome dos Órgãos De Proteção Ao Crédito. Para 

tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento 

da medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no 

art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. 

Dos autos, há documentos indicadores da verossimilhança das alegações 

do Requerente, pois em sua conversa com o representante da empresa, 

foi expressamente acordado que os aparelhos faltantes estavam inclusos 

na compra. Outrossim, quanto ao perigo da demora, este resta evidente ao 

considerar que os aparelhos são destinados a rotina profissional do 

Requerente. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar a Requerida que adote as providencias necessárias no sentido 

de entregar ao Requerente, no prazo de 48 horas, o aparelho 

TRANSDUTOR CONVEXO VOLUMÉTRICO CV1-8AD, que capta imagem 3D 

e 4D, bem como a TV 40” LED e o aparelho de ar condicionado de 

18.000Btus. O não cumprimento do item “B” acarretará multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite do teto do Juizado 

Especial; Anoto, 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., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, caso não 

haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências 

do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 17 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006808-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006808-76.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO PEDRO DA SILVA 

REQUERIDO: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

Vistos, etc. Segundo consta da inicial, o Requerente é beneficiário do 

plano de saúde coletivo Empresarial, firmado com o Município de 

Cáceres-MT, desde a data de 01/10/2010, com validade até a data de 

01/05/2020. Sustenta que no ano de 2010 foi diagnosticado com Mielo,a 

Múltiplo IgG Kappa e desde então vem fazendo tratamento, sendo que a 

partir do ano de 2017 passou a seguir com quimioterapia de manutenção 

com Lenalid (lenalidomida 5mg a cada 21 dias, com previsão de uso de 24 

meses; que até o mês de outubro de 2018 a Requerida vinha fornecendo 

regularmente medicamento prescrito pelo médico, mas no mês de 

novembro recusou-se a continuar o fornecimento, sob argumento de que 

o medicamento é de uso contínuo sem cobertura no rol dos procedimentos 

e eventos em saúde da ANS. A título de tutela de urgência requer seja 

determinado a Requerida que forneça o medicamento Lenalidomida 5mg, 

com previsão de uso até agosto de 2019, sob pena de multa diária. É o 

que merece relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao pedido de 

tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. 

Versa o pedido de tutela de urgência sobre retirada de seu nome dos 

Órgãos De Proteção Ao Crédito. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

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

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da liminar. Dos autos, há documentos indicadores 

da verossimilhança das alegações do Requerente, bem como a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, posto que o 

medicamento vindicado foi regulado pela ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária), por meio da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 

n. 191, de 11 de dezembro de 2017. Outrossim, o perito da demora resta 

evidente, posto que o Requerente está em tratamento de saúde que não 

pode se interrompido. Quanto a matéria, a jurisprudência tem se 

manifestado favorável a obrigatoriedade do fornecimento, senão vejamos: 

“RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA DO RELATOR 

QUE NEGOU SEGUIMENTO RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO-SAÚDE. 

CONSUMIDOR PORTADOR DE MIELOMA MÚLTIPLO IGG. ABUSIVIDADE DA 

CLÁUSULA QUE EXCLUI DA COBERTURA O MEDICAMENTO PARA 

TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM AMBIENTE DOMICILIAR NECESSÁRIO 

AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO SEGURADO. FORNECIMENTO DO 

MEDICAMENTO REVLIMID 10 MG (LENALIDOMIDE) INDICADO PELO MÉDICO 

ASSISTENTE. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA. PRECEDENTES DO STJ. 

DECISÃO RECORRIDA E SENTENÇA DO 1º GRAU MANTIDAS. RECURSO 

DE AGRAVO IMPROVIDO À UNANIMIDADE. Não se observa, neste 

recurso, qualquer argumentação que venha ensejar a modificação 

pretendida, pois, como dito na decisão impugnada, no Superior Tribunal de 

Justiça é firme o entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que 

exclui da cobertura do plano de saúde o fornecimento de medicamento 

indicado pelo médico assistente destinado à quimioterapia, mesmo quando 

ministrado em ambiente domiciliar. (TJ-PE - AGV: 4127597 PE, Relator: 

Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 17/03/2016)” Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA para DETERMINAR a Requerida que adote as providencias 

necessárias no sentido de fornecer ao Requerente João Pedro da Silva o 

medicamento Lenalidomida 5mg, com previsão de uso até o mês de agosto 

de 2016, conforme receituário médico. O não cumprimento do item “B” 

acarretará multa diária no valor de R$ 1.000,00 (duzentos reais), até o 

limite do teto do Juizado Especial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 17 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 128 de 792



Processo Número: 1005438-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADINEIA GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005438-96.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ADINEIA GARCIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Chamo o feito a ordem para 

alterar parte da sentença acostada no ID n. 13850307, posto que, por erro 

material, foi declarado ao Requerente a isenção do pagamento de custas e 

honorários advocatícios. Nesse passo, a parte final da referida sentença 

passa ao seguinte teor: “DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007.” 

No mais, a sentença permanece inalterada. Às providencias para 

cumprimento dos atos necessários. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de 

dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006523-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006523-20.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CLAUDIO DA SILVA 

CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Chamo o feito a ordem 

para alterar parte da sentença acostada no ID n. 13851449, posto que, por 

erro material, foi declarado ao Requerente a isenção do pagamento de 

custas e honorários advocatícios. Nesse passo, a parte final da referida 

sentença passa ao seguinte teor: “DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Sentença publicada 

eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007.” No mais, a sentença permanece inalterada. 

Às providencias para cumprimento dos atos necessários. Cumpra-se. 

CÁCERES, 18 de dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005472-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD NIXON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005472-71.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RICHARD NIXON RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Chamo o feito a ordem 

para alterar parte da sentença acostada no ID n. 13862932, posto que, por 

erro material, foi declarado ao Requerente a isenção do pagamento de 

custas e honorários advocatícios. Nesse passo, a parte final da referida 

sentença passa ao seguinte teor: “DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Sentença publicada 

eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007.” No mais, a sentença permanece inalterada. 

Às providencias para cumprimento dos atos necessários. Cumpra-se. 

CÁCERES, 18 de dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007412-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007412-71.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANDERSON ROCHA PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Chamo o feito a ordem para alterar 

parte da sentença acostada no ID n. 13885479, posto que, por erro 

material, foi declarado ao Requerente a isenção do pagamento de custas e 

honorários advocatícios. Nesse passo, a parte final da referida sentença 

passa ao seguinte teor: “DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007.” 

No mais, a sentença permanece inalterada. Às providencias para 

cumprimento dos atos necessários. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de 
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dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007420-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DA GUIA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007420-48.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANA DA GUIA CAMPOS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Chamo o feito a ordem para 

alterar parte da sentença acostada no ID n. 13894637, posto que, por erro 

material, foi declarado ao Requerente a isenção do pagamento de custas e 

honorários advocatícios. Nesse passo, a parte final da referida sentença 

passa ao seguinte teor: “DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007.” 

No mais, a sentença permanece inalterada. Às providencias para 

cumprimento dos atos necessários. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de 

dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007428-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007428-25.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA 

NERY REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Chamo o feito a ordem para 

alterar parte da sentença acostada no ID n. 13903821, posto que, por erro 

material, foi declarado ao Requerente a isenção do pagamento de custas e 

honorários advocatícios. Nesse passo, a parte final da referida sentença 

passa ao seguinte teor: “DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007.” 

No mais, a sentença permanece inalterada. Às providencias para 

cumprimento dos atos necessários. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de 

dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007436-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BEJANIR CEZARIO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007436-02.2017.8.11.0006. REQUERENTE: BEJANIR CEZARIO CORREA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Chamo o feito a ordem para alterar 

parte da sentença acostada no ID n. 13905423, posto que, por erro 

material, foi declarado ao Requerente a isenção do pagamento de custas e 

honorários advocatícios. Nesse passo, a parte final da referida sentença 

passa ao seguinte teor: “DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007.” 

No mais, a sentença permanece inalterada. Às providencias para 

cumprimento dos atos necessários. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de 

dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005367-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DUARTE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005367-94.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EVERTON DUARTE GARCIA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Chamo o feito a ordem para alterar 

parte da sentença acostada no ID n. 13921743, posto que, por erro 

material, foi declarado ao Requerente a isenção do pagamento de custas e 

honorários advocatícios. Nesse passo, a parte final da referida sentença 

passa ao seguinte teor: “DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007.” 

No mais, a sentença permanece inalterada. Às providencias para 

cumprimento dos atos necessários. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de 
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dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005367-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DUARTE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005367-94.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EVERTON DUARTE GARCIA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Chamo o feito a ordem para alterar 

parte da sentença acostada no ID n. 13921743, posto que, por erro 

material, foi declarado ao Requerente a isenção do pagamento de custas e 

honorários advocatícios. Nesse passo, a parte final da referida sentença 

passa ao seguinte teor: “DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007.” 

No mais, a sentença permanece inalterada. Às providencias para 

cumprimento dos atos necessários. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de 

dezembro de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157745 Nr: 5456-76.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473

 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 legal, apresentar os Memoriais Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231545 Nr: 2137-27.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN MARVIN FERREIRA COSTA, MICHAEL 

JONNY SALVADOR DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DINIZ - OAB:

 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 o 

defensor do acusado MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOSpara, no 

prazo legal, apresentar DEFESA PRÉVIA.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 203051 Nr: 5283-47.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO BARBOSA BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO ROBERTO BARBOSA BRAZ, Cpf: 

02618970128, Rg: 16361671, Filiação: Joao Braz e Benedita Barbosa de 

Camargo, data de nascimento: 08/07/1979, brasileiro(a), natural de 

General Salgado-SP, separado(a) judicialmente, tec. eletronica, Telefone 

9995-2489. 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, no uso 

de suas atribuições legais oferece DENÚNICA em desfavor de JOÃO 

ROBERTO BARBOSA BRAZ, acima qualificado, pela conduta típica 

prevista no artigo 155, caput, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc;I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do 

Art. 41 do Código de Processo Penal, não verificando nenhuma das 

causas previstas no Art. 395 do mesmo código processual, RECEBO a 

denúncia nos termos do item 3.1.13 da CNGC/MT, com alteração trazida 

pelo Provimento nº 24/2012/CGJ, dando o acusado como incurso nas 

sanções nela imputadas.II – CITE-SE o réu, nos termos do Art. 396 do 

indigitado “codex”, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias.III – Na resposta, o acusado 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 (Art. 396-A).IV - 

Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando o réu não ter condições 

de constituir advogado, desde já NOMEIO o ilustre Defensor Público 

atuante nesta Comarca para sua defesa.V – O ônus da requisição de 

informações e documentos é do órgão acusatório, uma vez que este 

detém o poder legal para fazê-lo, conforme preleciona o Art. 47 do Código 

de Processo Penal:“Art. 47. Se o Ministério Público julgar necessários 

maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos 

elementos de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer 

autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los.”No 

mesmo sentido:MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DE 

REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO 

DE ANTECEDENTES CRIMINAIS PELO JUÍZO A QUO - INEXISTÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERMEDIAÇÃO DO PODER 

JUDICIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM 

DENEGADA. O Ministério Público, por expressa previsão constitucional e 

legal (art. 129, VI e VIII, da Constituição Federal, e art. 47 do Código de 

Processo Penal), possui a prerrogativa de conduzir diligências, podendo 

requisitar diretamente documentos e informações que julgar necessários 

ao exercício de suas atribuições. Diante disso, não havendo dificuldade ou 

obstáculo para a realização das diligências pleiteadas pelo Ministério 

Público, por meios próprios, a autoridade judiciária deve ficar isenta da 

obrigação de deferir a requisição, não havendo que se falar em direito 

líquido e certo na hipótese. (MS, 118492/2012, DES.PAULO DA CUNHA, 

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data do Julgamento 

04/04/2013, Data da publicação no DJE 12/04/2013) Destaquei.Isto 

Exposto, INDEFIRO o item “a” da cota Ministerial retro, haja vista tratar-se 

de prerrogativa do órgão acusatório, mormente considerando que o réu 

encontra-se atualmente em liberdade.VI - Após, conclusos para os fins 

dos Arts. 399 e 531, ambos do CPP.Intimem-se. 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, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 17 de dezembro de 2018

Antonio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 174855 Nr: 9862-09.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO BARBOSA BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO ROBERTO BARBOSA BRAZ, Cpf: 

02618970128, Rg: 16361671, Filiação: Joao Braz e Benedita Barbosa de 

Camargo, data de nascimento: 08/07/1979, brasileiro(a), natural de 

General Salgado-SP, separado(a) judicialmente, tec. eletronica, Telefone 

9995-2489. 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. DEVERÁ O CONDENADO MANIFESTAR SE DESEJA OU 

NÃO RECORRER DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA..

Sentença: Posto isso, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR 

o acusado JOÃO ROBERTO BARBOSA BRAZ, vulgo “Beto, brasileiro, 

separado, natural de General Salgado/SP, nascido em 08 de julho, filho de 

João Braz e Benedita Barbosa Camargo, residente à Av. Nossa Senhora 

do Carmo, nº 646, Cáceres – MT, como incurso nas sanções do Art. 155, 

§ 1º, §4º inc. I, c.c art. 71 do Código Penal, a pena que passo a 

fixar:Dosimetria da pena:A pena abstrata prevista para o crime de furto 

qualificado pelo rompimento de obstáculo é de reclusão de 2 (dois) a 8 

(oito) anos, e multa. À luz das diretrizes do artigo 59, do Código Penal, 

passo a analisar as referidas circunstâncias judiciais:De acordo com as 

características do delito carreadas aos autos, a culpabilidade do acusado 

é de grau elevado, sendo sua conduta reprovável; registra antecedentes 

técnicos (fl. 155), pelo que será valorado como maus antecedentes, 

porquanto cuida-se de condenação por fato anterior, com trânsito em 

julgado posterior ao crime aqui sentenciado (CI 194067). Precedentes do 

STJ ;), personalidade e conduta social não extraída dos autos; o motivo 

consiste em lucro fácil; as circunstâncias não o favorecem, mas serão 

dosadas na terceira fase; no que se refere as conseqüências 

patrimoniais, estas na maioria das vítimas, os bens foram restituídos, as 

vítimas em nada contribuíram para a ação; a situação econômica do 

acusado é desfavorável. Considerando as circunstâncias judiciais (maus 

antecedentes) que fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão. Considerando a condição econômica do acusado, 

aplico a pena de multa no importe de 10 dias-multa sobre 1/30 do maior 

salário mínimo vigente ao tempo do fato.Na segunda fase, verifico a 

presença da atenuante da confissão espontânea (prevista no art. 65, III, 

alínea “d”, do CP), pelo que diminuo a pena, encontrando-a em 02 (dois) 

anos de reclusão. Inexistem agravantes.Não há causas de diminuição da 

pena. Reconheço a causa de aumento de pena prevista do §1º, do Art. 

155, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 1/3, tornando-a 

DEFINITIVA em 02(DOIS) anos e 08(OITO) meses de reclusão e 13 (treze) 

dias-multa a razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do 

fato, à míngua de outras causas que modifiquem a pena imposta.Crime 

continuadoTendo o agente, mediante mais de uma ação praticado cinco 

crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e 

maneira de execução, deve o subsequente ser havidos como continuação 

do primeiro, aplicando-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a 

mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a 

dois terços. É o caso dos autos. Nesse sentido:HABEAS CORPUS. PENAL. 

ROUBO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. 

ARREBATAMENTO DE OBJETO JUNTO AO CORPO DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA 

EVIDENCIADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONTINUIDADE DELITIVA. 

RECONHECIMENTO. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. 

FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PRETENSÃO DE INICIAR O 

CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. ART. 33, §§ 2.° E 3.°, 

C.C. O ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N.º 440 DA SÚMULA DESTA CORTE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDO. 1. As instâncias 

ordinárias, após procederem ao exame do conjunto probatório, formaram 

seu livre convencimento, concluindo pela ocorrência de violência, na 

espécie, por se tratar de hipótese de arrebatamento de objeto junto ao 

corpo da vítima, caracterizando vias de fato, situação em que se mostra 

despicienda a ocorrência de lesão corporal. Precedentes. 2. Ademais, a 

pretendida reforma do julgado, com a reavaliação de todo o conjunto 

fático-probatório, com vistas à desclassificação do crime de roubo para o 

de furto, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus. 

Precedentes.3. Nos termos do art. 71 do Código Penal, o delito continuado 

evidencia-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, 

com unidade de desígnios, comete mais de um crime da mesma espécie. 

Necessário também que os delitos guardem liame no que diz respeito ao 

tempo, ao lugar, à maneira de execução e a outras características que 

façam presumir a continuidade delitiva. 4. No caso, constata-se, a partir de 

uma simples leitura da denúncia e, portanto, sem maiores incursões nos 

aspectos fático-probatórios, que o espaço temporal verificado entre os 

crimes, bem como as condições de lugar e o modo de agir do Paciente 

viabilizam o reconhecimento da continuidade delitiva. 5. Fixada a 

pena-base no mínimo legal, porque reconhecidas as circunstâncias 

judiciais favoráveis ao réu primário e possuidor de bons antecedentes, 

não é cabível infligir-lhe regime prisional mais gravoso apenas com base 

na gravidade genérica do delito. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, c.c. art. 

59, ambos do Código Penal. Aplicação do enunciado n.º 440 da Súmula 

desta Corte.6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

concedida a ordem para, reformando o acórdão impugnado e a sentença 

condenatória, reconhecer a continuidade delitiva e, por conseguinte, 

redimensionar as penas do Paciente para 04 (quatro) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, bem como estabelecer o 

regime semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva imposta ao 

Paciente. (HC 180.992/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 

julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012) DestaqueiPortanto, considerando 

que a infração penal fora cometida sob as mesmas condições de tempo, 

lugar e maneira de execução, tendo as condutas delituosas intervalo de 

pouco tempo, a aplicação do crime continuado é medida imperiosa (CP, 

Art. 71).Nesse prisma, considerando o número de crimes, e quantidade de 

vítimas, ante a continuidade delitiva, aumento a pena do crime em ½ 

(metade), nos termos do Art. 71, do Código Penal, tornando assim a pena 

em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 19 (DEZENOVE) DIAS-MULTA 

SOBRE 1/30 DO MAIOR SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, 

TORNANDO-A DEFINITIVA à míngua de quaisquer outras causas 

modificativas da pena.Fixo o REGIME ABERTO para o início da pena, nos 

termos do Art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, sob as seguintes 

condições:a) Comprovar trabalho lícito em 30 dias. b) Comparecer 

mensalmente ao juízo para apresentar documento hábil a demonstrar a 

continuidade de trabalho lícito, juntando-o aos autos. c) Não se ausentar a 

mais de quinze dias da cidade ou mudar-se sem autorização judicial. d) 

Recolher-se diariamente das 20 horas às 6 horas em sua residência.e) 

Não freqüentar bares, prostíbulos, casa de jogos ou quaisquer lugares 

congêneres. f) Não ingerir bebida alcoólica. Preenchidos os requisitos do 

artigo 44, I, II, III, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade 

por uma pena restritiva de direitos e multa no valor de 2 (dois) salários 

mínimos, sendo as condições e beneficiário fixados pelo juízo da 

execução. Considerando o regime fixado para início do cumprimento da 

pena, o réu poderá apelar em liberdade. Compute-se a detração do tempo 

que o Sentenciado ficou recolhido ao cárcere.Condeno-o ao pagamento 

das custas e despesas processuais (CPP, Art. 804), ficando, contudo, 

seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, 

pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, 

conforme determina o art. 12 da Lei nº 1.060/50. Precedentes . Após o 

trânsito em julgado, inscreva-se o nome do Réu no rol dos culpados e 

expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, comunique-se, ao TRE/MT, 

ao INI, INFOSEG, e ao Cartório Distribuidor, bem como lance o nome do 

sentenciado no Rol dos Culpados.

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, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 17 de dezembro de 2018

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 162774 Nr: 58-17.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS - OAB:16709

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA, 

Cpf: 04797104147, Rg: 2490035-4, Filiação: Luiz Tolleti e Rosangela 

Rodrigues de Souza, data de nascimento: 02/11/1991, brasileiro(a), natural 

de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone (65) 

9697-6868. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, ACERCA DA DESÍDIA DO SEU 

ADVOGADO, BEM COMO, PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, INDIQUE 

NOVO DEFENSOR OU, NO MESMO PRAZO, MANIFESTAR-SE ACERCA DO 

DESEJO DE SER PATROCIONADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.

Despacho/Decisão: Vistos etc;I – Em homenagem ao Princípio da Ampla 

Defesa, intime-se o réu acerca da desídia do d. causídico, para que 

informe novo advogado, ou a impossibilidade para fazê-lo, ocasião em 

que, desde já, nomeio a Defensoria Pública para apresentação de razões 

do recurso de apelação no prazo legal.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário para realização do ato.

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, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 17 de dezembro de 2018

Antonio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 152279 Nr: 11243-23.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, JOSÉ FELIPE GARCIA PIRES - OAB:54.524, 

MAURÍCIO FERNANDES DA SILVA - OAB:53.419, VILMAR QUIZZEPPI 

DA SILVA - OAB:151.585

 Vistos, etc.

Analisando a r. Decisão do Relator de fls. 284, declarou-se extinta a 

punibilidade do réu Ricardo Albuquerque da Silva, face a ocorrência da 

prescrição retroativa, restando prejudicado o recurso de apelação.

Destarte, determino o cumprimento da r. decisão.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 152279 Nr: 11243-23.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, JOSÉ FELIPE GARCIA PIRES - OAB:54.524, 

MAURÍCIO FERNANDES DA SILVA - OAB:53.419, VILMAR QUIZZEPPI 

DA SILVA - OAB:151.585

 Vistos etc.

Defiro a cota ministerial retro, motivo pelo qual determino que seja 

realizada nova tentativa de intimação do acusado no endereço constante 

dos autos (fls. 251/252).

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 152279 Nr: 11243-23.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, JOSÉ FELIPE GARCIA PIRES - OAB:54.524, 

MAURÍCIO FERNANDES DA SILVA - OAB:53.419, VILMAR QUIZZEPPI 

DA SILVA - OAB:151.585

 Vistos, etc.

 Levando-se em consideração o cumprimento integral da determinação do 

Excelentíssimo Desembargador Alberto Ferreira de Souza de fl. 236, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os 

presentes autos imediatamente ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para a devida apreciação do Recurso, com as cautelas e 

homenagens de estilo.

 Às providências.

Cumpra-se, com urgência.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208866 Nr: 9274-31.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WUANDERSON GOMES VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Conclusão inoportuna.

Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentação de 

alegações finais.

Após, atualizem-se os antecedentes do acusado, confeccionando-se 

certidão circunstanciada, caso necessário.

Oportunamente, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 204964 Nr: 6584-29.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos.

Acolho a desistência do recurso promovido pela defesa em fls. 468.

Intime-se a patrona do reeducando, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente as justificativas do reeducando, em relação à falta grave 

indicada no PAD de fls. 428/447.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 88691 Nr: 4160-58.2009.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DOS SANTOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 
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2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 212762 Nr: 1427-41.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208718 Nr: 9157-40.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN DIEGO MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 193623 Nr: 10492-31.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILTON APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 153865 Nr: 1219-96.2013.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 103099 Nr: 8197-94.2010.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GALHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 85676 Nr: 1203-84.2009.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 211202 Nr: 279-92.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE FERREIRA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 230207 Nr: 1315-38.2018.811.0006

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

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO RUSTIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN KARDEC CABRAL 

JUNIOR - OAB:45623/GO

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 242656 Nr: 9635-77.2018.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEILTON DUARTE DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 242882 Nr: 9784-73.2018.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN BORGES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 242958 Nr: 9854-90.2018.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON DIEGO DA SILVA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 243797 Nr: 10438-60.2018.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON GASPAR JUSTINIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 204580 Nr: 6338-33.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEMIR DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 181357 Nr: 3095-18.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DA SILVA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 179724 Nr: 2078-44.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI DE OLIVEIRA MONTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 159971 Nr: 7745-79.2013.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON MENDES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 213045 Nr: 1637-92.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMELINDA PERES SURUBI PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 239902 Nr: 7899-24.2018.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL LUCAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:24464-0/MT

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 151660 Nr: 10503-65.2012.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJANIO MOREIRA GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n° 10503-65.2012.811.0006 – Cód. 151660

Vistos.

Estando o reeducando preso pelos autos de Cód. 240193em trâmite junto 

a 2ª Vara Criminal desta comarca, suspendo por ora o cumprimento da 

pena do mesmo até eventual soltura ou sentença penal condenatória.

Deverá o Sr. Gestor certificar no presente feito, o andamento dos autos 

de Cód. 240193, o qual o recuperando encontra-se custodiado.

Havendo soltura ou sentença penal condenatória, façam estes autos 

conclusos.

 Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 160011 Nr: 7789-98.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 163651 Nr: 918-18.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDECIR RIBEIRO DA SILVA, WALDEMIR 

RIBEIRO DA SILVA, VICTOR CASTRILLON GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 200782 Nr: 3906-41.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 87926 Nr: 3438-24.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILTON MARQUES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 199860 Nr: 3332-18.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODOLPHO CORBELINO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminas 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos
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 Cod. Proc.: 39496 Nr: 4702-52.2004.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VALERIO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR - 

Promotor de Justiça - OAB:0.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENOSRIA PÚBLICA DE 

CÁCERES-MT - OAB:

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO CÁLCULO PENAL DE 

FL. 527.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 39496 Nr: 4702-52.2004.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VALERIO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR - 

Promotor de Justiça - OAB:0.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENOSRIA PÚBLICA DE 

CÁCERES-MT - OAB:

 Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a 

leitura das obrigações a serem cumpridas em razão da progressão de 

regime que ora lhe foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando 

que a ausência de cumprimento das obrigações determinadas nesta data 

poderá acarretar na regressão de seu atual regime de pena. Na mesma 

oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a 

cópia da presente decisão, que oportunamente será juntada aos autos 

pelo sr. gestor.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia 

da presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação do 

reeducando, consignando-se que, caso a mesmo seja encontrado fora de 

sua residência após as 19 horas e antes das 06h00min, deverá promover 

o recolhimento deste e encaminhá-lo à Cadeia Pública. Em relação à 

frequência em programa assistencial a ser estabelecido pela Secretaria de 

Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, pelo período do 

atual regime de pena, determino ao reeducando que compareça junto a 

mesma no prazo de 15 (quinze) dias para que seja indicado qual o 

programa efetivamente participará.Oficie-se à Secretaria de Assistência 

Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, encaminhando cópia da 

presente decisão.Sirva cópia da presente como mandado de intimação e 

alvará de soltura em favor de Marcos Valerio de Barros, se por outro 

motivo não estiver preso. Notifique-se o i. representante do Ministério 

Público.Ciência à Defesa do apenado.Intime-se e Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 39496 Nr: 4702-52.2004.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VALERIO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR - 

Promotor de Justiça - OAB:0.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENOSRIA PÚBLICA DE 

CÁCERES-MT - OAB:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fls. 5174/520, pelos seus próprios fundamentos, 

uma vez que observado o contraditório e a ampla defesa em favor do 

reeducando, aliado ao fato de que o mesmo efetivamente cometeu falta 

grave.

Ademais, deveria a defesa do reeducando ter manejado o recurso próprio 

cabível, caso não concordasse com a decisão proferida nos autos, o que 

não ocorreu, tendo precluído seu direito.

No mais, atualize-se o cálculo de pena.

Após, encaminhe-se o feito ao Ministério Público e em seguida, intime-se o 

Núcleo de Práticas Jurídicas da UNEMAT, através de seu responsável 

para manifestação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 225373 Nr: 10937-78.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Processo nº 10937-78.2017.811.0006 – Cód. 225373

Vistos.

Cite-se o acusado, por edital com prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentar defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Conste no edital as advertências legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226079 Nr: 11477-29.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS FERREIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Vistos.

Manifeste-se a defesa.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215414 Nr: 3321-52.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MENDONÇA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:24501/MT

 Vistos.

Homologo o cálculo de pena de fls. 106.

Encaminhe-se atestado de pena a cumprir em favor do reeducando.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se.

Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 236161 Nr: 5359-03.2018.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDERSON NASCIMENTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Vistos.

Considerando a Resolução TJ-MT/TP, n° 11 datada em 13 de dezembro de 

2018, a qual dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais 

da Comarca de Cáceres/MT, devolvo o presente feito em cartório sem 

despacho/decisão para providências no que tange a redistribuição.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 225045 Nr: 10712-58.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER ROGERIO NEVES DE 
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SOUZA - OAB:13714/MT

 AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – DATA DA 

ÚLTIMA PRISÃO COMO DIES A QUO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – 

ALTERAÇÃO PARA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA 

CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO MARCO 

ADOTADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ART. 118, I E 

ART. 127, DA LEP – SÚMULA 534 DO STJ - OBSERVÂNCIA AO ART. 927, 

DO NCPC E ART. 3º. DO Código de Processo Penal PRECEDENTES – 

AGRAVO DESPROVIDO EM CONSÔNANCIA DO PARECER MINISTERIAL. - 

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça, com os quais faz coro a jurisprudência deste Sodalício 

estadual, muito embora inexista expressa previsão legal acerca de qual 

data se deve ter como base para a futura concessão de benefícios, os 

artigos 111 e 118, da LEP não devem ser interpretados de forma 

prejudicial ao réu, motivo pelo qual, se deve ter como marco inicial a data 

da última prisão, e não a do último trânsito em julgado da sentença 

condenatória, (Súmula 534 do STJ), sob pena, de se violar a função 

ressocializadora da pena ou mesmo penalizar o reeducando em razão de 

eventual morosidade estatal (Número Único: 0009652-84.2016.8.11.0006, 

Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Assunto: [Denegação, 

Progressão de Regime] Relator: Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO) 

Posto isso, mantenho a decisão guerreada pelos próprios fundamentos.No 

mais, proceda-se traslado do presente ao E. TJMT para análise do 

recurso, com as devidas anotações e homenagens de 

estilo.Cumpra-se.Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000636-58.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES (EXECUTADO)

FERNANDA PIOVEZAN FIGUEIREDO SANCHES (EXECUTADO)

ADRIANA DE ALMEIDA BRANCO SANCHES (EXECUTADO)

VICTOR LOURENCO SANCHES (EXECUTADO)

GERMINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000636-58.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: GERMINORTE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP, VICTOR LOURENCO 

SANCHES, ADRIANA DE ALMEIDA BRANCO SANCHES, CASSIANO 

LOURENCO SANCHES, FERNANDA PIOVEZAN FIGUEIREDO SANCHES 

Vistos etc. Certifique a Gestora se todas as partes executadas foram 

devidamente citadas. Cumpra-se. Diamantino, 17 de dezembro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001454-73.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS FREITAS MENEZES (EXECUTADO)

ELEMAR DA SILVA SIMONINI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001515-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO LONARDONI JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001655-02.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARIA SCANDAROLI CONCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Detran/MT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o 

advogado da parte Requerente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

retire o Alvará no Cartório da Primeira Vara, para adoção das providências 

junto ao DETRAN.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000236-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE ARRUDA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEODINO VICENTE MENDES (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO estes autos para reiterar intimar o advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, retire na Secretaria da 

Primeira Vara o Alvará de Autorização com id 14821945. Diamantino, 18 

de dezembro de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000733-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO 

AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELI CRISTINA FERNANDES ZANGEROLI (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, intimo o patrono da parte autora para providenciar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça. A Guia de Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, 

www.tjmt.jus.br. (em serviços > Guias > Emissão de Guia de Diligência), 

conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo 

especificados: Nome da(s) parte (s):KELI CRISTINA FERNANDES 

ZANGEROLI Localidade: RUA DAS HORTÊNCIAS, 119, BAIRRO 

ELDORADO, DIAMANTINO-MT. Finalidade da Diligência: CITAÇÃO 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000856-56.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CAMPOS (REQUERENTE)

ANA LIDIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEFERAL (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o 

advogado da parte Requerente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

retire o Alvará no Cartório da Primeira Vara.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001337-82.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LAURI BECHER GIL OAB - RS41063 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. P. -. M. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº56/2007, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para, 

querendo, se manifestar quanto as informações prestadas (ID 17014329), 

no prazo de 5 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000253-46.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAONI CONTE VENEZIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SICREDI (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o 

advogado da parte Requerente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

retire o Alvará no Cartório da Primeira Vara.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001534-37.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001534-37.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA Vistos, etc. Faculto a 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), comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da 

CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 14 

dezembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001660-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DACIO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001660-87.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JOAO DACIO DO NASCIMENTO 

Vistos, etc. Faculto a 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), comprovar o pagamento 

integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 18 de dezembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000755-82.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PENINSULA INTERNATIONAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SILVERIO SANTA MARIA OAB - PR26571 (ADVOGADO(A))

LEONARDO CESAR BANA OAB - PR43043 (ADVOGADO(A))

LUIS PERCI RAYSEL BISCAIA OAB - PR24029 (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BANA OAB - PR43045 (ADVOGADO(A))

JOAO EDUARDO LOUREIRO OAB - PR23863 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE (EXECUTADO)

RAFAEL HENRIQUE PEZZO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000755-82.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: PENINSULA INTERNATIONAL S/A EXECUTADO: LUCIANO 

OLIVEIRA DE RESENDE, RAFAEL HENRIQUE PEZZO Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada pela PENINSULA 

INTERNACIONAL S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em desfavor de 

LUCIANO OLIVEIRA RESENDE e RAFAEL HENRIQUE PEZZO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 16822447, as 

partes informam que transigiram, pugnando pela homologação e 

suspensão do feito. É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes id. 16822447, todavia, nos termos do art. 313, 

do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do 

pactuado entre os litigantes, de modo que determino a imediata conclusão 

do mencionado processo para a devida extinção, assim que as partes 

informarem o cumprimento do acordo. Homologo a desistência do prazo 

recursal. Custas e honorários conforme pactuados. Após as formalidades 

legais, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 12 de dezembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001539-59.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SHARK TRATORES E PECAS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO MENDES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001539-59.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: SHARK TRATORES E PECAS LTDA. REQUERIDO: MARCOS 

ANTONIO MENDES DE SOUZA Vistos etc. CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo cópia desta como mandado. Comunique-se ao juízo 

deprecante (via malote digital, e-mail funcional, postal ou outro meio 

disponível). Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando 

as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 18 de dezembro de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001557-80.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO TEODORO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (RÉU)

STARKCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E INTERMEDIACAO DE 

NEGOCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001557-80.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): SUPERMERCADO TEODORO LTDA - EPP RÉU: STARKCARD 

ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 

LTDA, JBS S/A Vistos, etc. Faculto a 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), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 18 de 

dezembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001661-72.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DACIO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001661-72.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JOAO DACIO DO NASCIMENTO 

Vistos, etc. Faculto a 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), comprovar o pagamento 

integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 18 de dezembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001539-59.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SHARK TRATORES E PECAS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO MENDES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23731 Nr: 1756-13.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agralmat Máquinas e Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Mário Vezignazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA 

- OAB:17746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

DETERMINO que expeça-se ofício à conta única do TJMT, para que 

proceda com a vinculação dos valores penhorados no presente feito no 

SISCONDJ, para posterior expedição de alvará.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121888 Nr: 4038-67.2017.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Pires do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - 

Massa Falida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Aparecida de Oliveira - 

OAB:338814, Diego Fernandes de Assis - OAB:OAB/MT 20231/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Cancelo a decisão de fl. 26, eis que lançada erroneamente.

Certifique-se a Srª Gestora o cumprimento da decisão de fl. 17.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105726 Nr: 722-80.2016.811.0005

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Augusto Mendes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivar Mário Fantinel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Wilber Norio Ohara - OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilário Antônio Fantinel 

Júnior - OAB:41.247-PR, João Paulo Miotto Aires - OAB:48097/PR

 Intimo o Dra. Aldorema Viana Reginato - OAB-MT 3.500-B, para devolver 

os autos n. 722-80.2016.811.0005, código 105726, bem como os demais 

processos em apenso, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86391 Nr: 1981-52.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. P. Rezende & Cia Ltda, Sandra Mara Farias 

da Costa, Dolor Pereira de Rezende
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Notificação

Notificação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001458-13.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO CANESIN OAB - PR08007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU DE PAULA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Notificação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001514-46.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONY FERREIRA MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001514-46.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JHONY FERREIRA MARQUES DA 

SILVA Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. Relata 

a parte autora, que por força de instrumento particular, concedeu a parte 

demandada um empréstimo bancário, sendo entregue em garantia da 

dívida, por meio de alienação fiduciária, nos termos do DL nº 911/1969, o 

bem descrito na inicial, porém, a parte requerida tornou-se inadimplente 

com as obrigações assumidas, pelo que foi constituída em mora por meio 

de notificação extrajudicial e/ou protesto do título. Assim, requereu a 

concessão de medida liminar que determine a busca e apreensão do bem 

em questão. Instruiu a inicial com documentos. DECIDO. A concessão de 

liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação 

fiduciária pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, que 

poderá ser comprovada mediante notificação expedida por intermédio de 

Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do 

credor, nos termos do § 2º, art. 2º do DL nº 911/69. Após a análise da 

inicial e prova convergida aos autos, reputo presentes os requisitos legais 

para a concessão da medida liminar pretendida pelo autor, eis que 

demonstrou o vínculo jurídico que une as partes, bem como se 

desincumbiu do ônus de comprovar a mora do requerido por meio do 

protesto/notificação/intimação do título. Ante o exposto, com fulcro no art. 

3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida e determino a expedição de 

mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 

depositando-se o bem com a parte autora ou com a pessoa indicada nos 

autos pela mesma. Cumprida a liminar, ato contínuo, CITE-SE a parte 

demandada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da execução da liminar. INTIME-SE a parte demandada para que 

em 05 (cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exerça a 

faculdade contida no § 2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (Novo CPC, art. art. 344). Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 18 

de dezembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001605-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LEITE DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA ROSALINA PEREIRA OAB - MT3380/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001605-39.2018.8.11.0005. 

IMPETRANTE: MARCIA LEITE DE OLIVEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança com 

pedido liminar impetrado por MÁRCIA LEITE DE OLIVEIRA contra ato do 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI/MT, Sr. 

ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO, já qualificados nos autos. Em 

síntese, alega violação de direito líquido e certo, requerendo, liminarmente, 

a inclusão do nome da impetrante como concorrente ao Cargo de 

Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Alto Paraguai/MT. 

Breve relato. Decido. Para a concessão de medida liminar em mandado de 

segurança devem concorrer 02 (dois) requisitos legais, quais sejam: a) 

que haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o 

pedido inicial; e b) que haja possibilidade da ocorrência de lesão 

irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de 

ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a 

sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for 

reconhecido na sentença final de mérito. Em análise do presente caso, 

através da cognição sumária, que é própria deste momento, constata-se 

que não se faz presente a fumaça do bom direito, ou seja, a comprovação 

dos motivos que ensejam o pedido inicial. Tal se dá pelo fato de que não 

há nos autos elemento de prova a comprovar qualquer arbitrariedade ou 

ilegalidade que estaria supostamente sendo levada a efeito pelo impetrado, 

feridora, portanto, de direito líquido e certo pertencente à impetrante. 

Diante disto, INDEFIRO a medida liminar. NOTIFIQUE-SE o impetrado, 

enviando-lhe cópias da inicial e dos documentos, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações (art. 7, inc. I, da Lei nº 

12.016/2009). Se as informações vierem acompanhadas de documentos, 

intime-se a impetrante para manifestar-se, em 05 (cinco) dias. SIRVA a 

presente decisão como mandado de intimação e notificação. Dê ciência do 

feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009). Após, colha-se o parecer do Ministério 

Público Estadual (art. 12, da Lei nº 12.016/2009). Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 17 de dezembro de 2018. ANDRÉ LUCIANO COSTA 

GAHYVA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127793 Nr: 1955-44.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vamilto Cezar de Campos, Josemar Araujo 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 INTIMAÇÃO do advogado do denunciado Josemar Araújo Ferreira, Dr. 

Admilson de Souza Oliveira, da parte dispositiva da sentença de fls. 
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347/359, a seguir transcrita: "Logo, à vista da fundamentação expendida, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia 

para: (...) c) CONDENAR o acusado JOSEMAR ARAUJO FERREIRA pela 

prática do crime descrito no artigo art.33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei 

Federal nº. 11.343/2006 e no art. 349-A do Código Penal; e d) ABSOLVER 

o acusado JOSEMAR ARAUJO FERREIRA pela prática do crime descrito no 

artigo art. 35 da Lei Federal nº. 11.343/2006. (...) 3.2.DO JOSEMAR 

ARAUJO FERREIRA 3.2.1. Do crime de tráfico de drogas (... ) Na terceira 

fase, não incide causa de diminuição, porém incide causa de aumento 

descrita no artigo 40, inciso III, da Lei Federal nº. 11.343/2006, torno-a 

definitiva em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. 3.2.2. Do crime 

de favorecimento real (...) Desta feita, torno a pena concreta e definitiva 

em desfavor de JOSEMAR ARAUJO FERREIRA, no patamar de 04 (quatro) 

meses de detenção. (...) Tendo em vista que o denunciado JOSEMAR 

ARAUJO FERREIRA praticou os delitos capitulados no art. 33, caput, c/c 

art. 40, inciso III, da Lei Federal nº. 11.343/2006 e art. 349-A do Código 

Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual, passando a fixar 

a pena definitivamente do acusado em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 

20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) 

dias-multa, bem como a pena de 04 (quatro) meses de detenção. (...) Em 

observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “b” c/c art. 59, ambos do 

código penal, FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO por se mostrar 

o mais adequado a hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecida e 

a reincidência. Outrossim, deixo de determinar a expedição de alvará de 

soltura, em razão de que o acusado encontra-se preso por condenação 

em processo de execução penal. (...)"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127793 Nr: 1955-44.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vamilto Cezar de Campos, Josemar Araujo 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 INTIMAÇÃO dos advogados dos denunciados, para apresentarem 

contrarrazões ao recurso de Apelação de fls. 368/377, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129987 Nr: 2841-43.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olair Torres Delgado, Suellen Eduarda Mariano 

da Silva Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Alves da Foncesca 

Corrêa - OAB:171372, Lucas Gonzaga Corrêa - OAB:150.824, 

Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT, Thiago Gonzaga 

Correa - OAB:120551

 INTIMAÇÃO dos advogados dos denunciados, para, no prazo legal, 

apresentarem Contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito interposto às 

fls. 175/177.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001605-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LEITE DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA ROSALINA PEREIRA OAB - MT3380/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001605-39.2018.8.11.0005. 

IMPETRANTE: MARCIA LEITE DE OLIVEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança com 

pedido liminar impetrado por MÁRCIA LEITE DE OLIVEIRA contra ato do 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI/MT, Sr. 

ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO, já qualificados nos autos. Em 

síntese, alega violação de direito líquido e certo, requerendo, liminarmente, 

a inclusão do nome da impetrante como concorrente ao Cargo de 

Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Alto Paraguai/MT. 

Breve relato. Decido. Para a concessão de medida liminar em mandado de 

segurança devem concorrer 02 (dois) requisitos legais, quais sejam: a) 

que haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o 

pedido inicial; e b) que haja possibilidade da ocorrência de lesão 

irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de 

ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a 

sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for 

reconhecido na sentença final de mérito. Em análise do presente caso, 

através da cognição sumária, que é própria deste momento, constata-se 

que não se faz presente a fumaça do bom direito, ou seja, a comprovação 

dos motivos que ensejam o pedido inicial. Tal se dá pelo fato de que não 

há nos autos elemento de prova a comprovar qualquer arbitrariedade ou 

ilegalidade que estaria supostamente sendo levada a efeito pelo impetrado, 

feridora, portanto, de direito líquido e certo pertencente à impetrante. 

Diante disto, INDEFIRO a medida liminar. NOTIFIQUE-SE o impetrado, 

enviando-lhe cópias da inicial e dos documentos, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações (art. 7, inc. I, da Lei nº 

12.016/2009). Se as informações vierem acompanhadas de documentos, 

intime-se a impetrante para manifestar-se, em 05 (cinco) dias. SIRVA a 

presente decisão como mandado de intimação e notificação. Dê ciência do 

feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009). Após, colha-se o parecer do Ministério 

Público Estadual (art. 12, da Lei nº 12.016/2009). Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 17 de dezembro de 2018. ANDRÉ LUCIANO COSTA 

GAHYVA Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010829-52.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

L C CAMPOS CONFECCOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA SOUZA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para comparecer perante a secretaria da 

5ª Vara Cível, para retirar a Certidão de Crédito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-41.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVAL DE ALMEIDA SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASPLAN LTDA ? VHD DE OLIVEIRA ELETROELETRONICOS 

(REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para comparecer perante a secretaria da 

5ª Vara Cível, para retirar a Certidão de Crédito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-16.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR COSTA VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 
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(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 13/02/2019 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-39.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA PEREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO GARCIA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para comparecer perante a secretaria da 

5ª Vara Cível, para retirar a Certidão de Crédito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-16.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR COSTA VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001516-16.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DEVAIR COSTA VELOSO 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 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). Compulsando os 

autos, entendo ausentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela 

de urgência perquirida. É que embora o autor alegue que não contratou os 

03 empréstimos objetos da presente ação, não é possível o deferimento 

da liminar pretendida sem que haja dilação probatória. Ademais, o autor 

sequer trouxe aos autos extratos da sua folha de pagamento que 

demonstrem claramente os descontos que estão sendo realizados. De 

qualquer forma, conforme acima mencionado é prudente aguardar a 

instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. Por outro 

lado, verifica-se que não há perigo de dano no caso concreto, uma vez 

que as parcelas pagas até o momento poderão ser requeridas, se ao final 

da lide restar comprovado a irregularidade dos empréstimos. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a reclamada para 

que compareça a audiência designada, sob pena de serem aplicados os 

efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não haver acordo, 

apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para 

que compareça na audiência, sua ausência implicará na extinção do 

processo sem resolução de mérito. IV. Intime-se ainda a parte reclamante 

para proceda à EMENDA À INICIAL, no prazo de 10 (dez) dias, trazendo 

aos autos os documentos que comprovem os descontos realizados em 

seu benefício, sob pena de extinção sem resolução meritória, nos moldes 

do art. 485, I, do CPC. V. Considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela 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. Cumpra-se. Diamantino, 13 de 

dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014772-77.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RUDIMAR ENGELMANN 00087207974 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RSP AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para comparecer perante a secretaria da 

5ª Vara Cível, para retirar a Certidão de Crédito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-63.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 13/02/2019 às 09hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-58.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 13/02/2019 às 09hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-16.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NATIARA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000740-16.2018.8.11.0005. REQUERENTE: NATIARA VIEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA. Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor 

do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação 

da parte recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 
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benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 17 de dezembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010804-44.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLEITON CELIO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

rodolfo de oliveira martins OAB - MT0002297A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO OAB - MT8256/O (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010804-44.2010.8.11.0005. REQUERENTE: CLEITON CELIO SANTOS, 

CREUZA PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos. Dispensado 

o relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir 

erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. A parte embargante argumenta 

que houve omissão na decisão de id. 12707559, que extinguiu o processo 

por incompetência do Juízo, em razão da parte executada estar em 

recuperação judicial. As omissões, segunda a parte embargante, 

consistem no fato de não ter havido manifestação acerca do pedido de 

validação das intimações da executada ocorridas através do advogado 

habilitado à época no processo, Dr. Elizio Lemes Figueiredo; quanto ao 

pedido de reconhecimento da preclusão temporal para a executada 

apresentar impugnação ao cumprimento de julgado; e quanto ao pedido de 

liberação dos valores penhorados via sistema BACENJUD que estão 

vinculados ao processo. Pois bem. Em análise dos autos, verifico que os 

embargos merecem acolhimento em parte. - Da validade das intimações da 

executada por intermédio do patrono anteriormente habilitado. Observa-se 

que houve manifestação do Juízo quanto ao pedido de nulidade arguido 

pela parte executada, sustentando que compete à executada a sua 

habilitação nos autos. Assim, apesar da parte executada ter formulado 

pedido de habilitação do Dr. Alexrande Miranda Lima em sua contestação, 

verifica-se que quem representou a executada durante a fase instrutória, 

ou seja, após a juntada da contestação, foi o Dr. Elizio Lemes Figueiredo. 

Ademais, verifica-se que somente após o bloqueio online, via sistema 

BACENJUD, que o Dr. Alexandre Miranda Lima se habilitou no processo 

(09.09.2016), ônus que lhe cabia. Assim, considerando o Enunciado nº. 77 

do FONAJE, que dispõe que “o advogado cujo nome constar do termo de 

audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive para 

o recurso”, as intimações direcionadas ao Dr. Elizio de Figueiredo Lemes 

são válidas, de modo que não há o que se falar em nulidade dos atos 

processuais. - Preclusão temporal para apresentação de impugnação ao 

cumprimento de julgado e liberação dos valores bloqueados. Ao contrário 

do que argumenta a parte embargante, não houve preclusão temporal para 

a executada apresentar impugnação ao cumprimento de julgado antes da 

data do pedido de recuperação judicial, qual seja dia 20.06.2016. Isto 

porque, conforme se extrai dos autos, o advogado da parte executada foi 

intimado, via sistema, do cumprimento do julgado no dia 11 de novembro de 

2015 e não pagou voluntariamente o débito, momento em que foi 

determinada a realização de bloqueio online e intimação do executado para 

apresentação de impugnação no prazo de 15 (quinze dias). Nesse 

compasso, o bloqueio online foi efetivado no dia 06.06.2016 e os valores 

foram vinculados ao processo no dia 27.06.2016. Assim, considerando 

que o bloqueio se perfectibilizou no dia 06.06.2016, a parte executada 

teria o prazo de 15 dias para propor impugnação ao cumprimento do 

julgado a partir do dia 07.06.2016, e tal prazo se encerraria no dia 

21.06.2016, ou seja, um dia após o pedido de recuperação judicial 

proposto pela executada, que ocorreu no dia 20.06.2016. Assim, de 

acordo com o teor do ofício nº 576/2017/OF, da 7º Vara Empresarial do 

Rio de Janeiro, remetido pelo Senhor Presidente do TJMT, somente 

poderiam ser liberados créditos "com constrição judicial em espécie, (que) 

tenham decorrido o prazo para impugnação pelo devedor, ou, ainda, a 

sentença proferida na impugnação, ou nos embargos, que tenha 

transitado em julgado. Na hipótese, tanto a prolação da sentença como a 

certificação do decurso do prazo para impugnação do débito ou o trânsito 

em julgado da sentença que julgou a impugnação apresentada pela 

devedora, terão como marco final data anterior à decisão que deferiu a 

tutela de urgência (20.06.2016). Ou seja, nas ações que envolvem o 

Grupo OI S/A, não basta o bloqueio de valores, é também necessário que 

haja preclusão/coisa julgada nos atos executivos antes da data em que foi 

deferido o processamento da recuperação judicial. Desta forma, 

observa-se que não houve preclusão antes do dia 20.06.2016 e tampouco 

coisa julgada nos atos executivos, razão pela qual os valores vinculados 

ao processo não poderão ser liberados em favor da parte exequente, uma 

vez que este se trata de credor concursal, devendo o crédito, portanto, se 

submeter ao plano de recuperação judicial. - Redução das astreintes ex 

officio. A multa é tratada no artigo 537 do Código de Processo Civil, 

vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá 

ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na 

sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e 

compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para 

cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, 

modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso 

verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado 

demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa 

causa para o descumprimento”. Em análise dos autos, verifica-se que a 

sentença de primeiro grau condenou a executada ao pagamento de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, tendo a multa por 

descumprimento da tutela de urgência alcançado a monta de R$ 84.000,00 

(oitenta e quatro mil reais). Em razão do exposto, a multa foi reduzida para 

o teto do Juizado Especial, ou seja, 40 salários mínimos. Assim, apesar do 

valor da multa já ter sido reduzido, vislumbra-se que ainda continua 

excessivo, muito superior ao valor arbitrado a título de indenização por 

danos morais, ultrapassando os limites da razoabilidade. Nesse ponto, é 

importante consignar que a multa não tem como objetivo o enriquecimento 

da parte, mas tão somente impedir o executado em aderir manobras 

protelatórias, sendo certo que caso a multa seja mantida no atual valor 

teremos o enriquecimento do exequente, sem qualquer justificativa 

plausível, eis que tal situação é repugnada pelo Direito. Ademais, em que 

pese tenha a multa tenha atingido valor vultoso por culpa exclusiva da 

executada, não se pode negar seu excesso, tendo ela se tornado 

desproporcional e incompatível com a obrigação principal. Dessa forma, é 

nítido que a multa alcançou valor maior que a obrigação principal, o que 

não é admitido, de forma que deve ser reduzida pelo magistrado, de ofício 

ou a requerimento do interessado, visando evitar o enriquecimento sem 

causa de uma das partes, coadunando o valor com o princípio da 

proporcionalidade, evitando-se valor exorbitante. Nesse sentido: “AgRg no 

REsp 1096184 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2008/0227078-7. Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES 

(1141). Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 

10/02/2009. Data da Publicação/Fonte DJe 11/03/2009. Ementa 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FGTS. 

AGRAVO.DE INSTRUMENTO. FASE DE EXECUÇÃO. ASTREINTES. 

REDUÇÃO EM BUSCA DE.PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. 1. Agravo regimental interposto por Jorge Oliveira 

Rodrigues contra.decisão monocrática que deu provimento ao recurso 

especial da CEF.para reformar integralmente o acórdão recorrido, 

restabelecendo a.decisão interlocutória que fixou a multa no patamar de 

R$10.000,00.(dez mil reais) e os honorários advocatícios relativos à multa 

no.valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 2. O aresto do TRF da 2ª Região, 

ao dar provimento ao agravo na.origem, - cassando a decisão 

interlocutória que determinara a redução da quantia relativa à multa 

pertinente à determinação de.creditar as diferenças de correção 

monetária na conta do FGTS de titularidade do autor-, acabou por 

condenar a CEF ao pagamento de R$.500,00 (quinhentos reais) 

multiplicados por cento e oitenta e três dias, perfazendo um total de R$ 
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91.500,00 (noventa e um mil e quinhentos reais), acrescidos, ainda, de 

10% sobre esse montante (R$.9.150,00), como verba honorária relativa à 

multa. 3. Afigura-se totalmente desproporcional e exorbitante 

tal.condenação, revelando-se caracterizadora de enriquecimento 

ilícito,.uma vez que a multa diária cominada visava apenas a compelir 

a.empresa pública a dar cumprimento à decisão que determinou a 

reconstituição da conta fundiária do autor, devendo ser 

adequada,.suficiente e compatível com a obrigação principal. 4. Esta Corte 

Superior já se pronunciou quanto à possibilidade de.ser reduzido o valor 

de multa diária em razão de descumprimento de.decisão judicial quando 

aquela se mostrar exorbitante. Precedentes:.REsp 836.349/MG, Rel. Min. 

José Delgado, 1ª Turma, DJ 09.11.2006;.REsp 422966/SP, Rel. Min. Sálvio 

de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma,.DJ 01.03.2004; REsp 775.233/RS, Rel. 

Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ.01.08.2006; REsp 793491/RN, Rel. Min. Cesar 

Rocha, 4ª Turma, DJ.06.11.2006. 5. Agravo regimental não-provido”. Sobre 

tal questão não há preclusão, nem coisa julgada, conforme já decidiu o 

STJ: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE 

POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS 

BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. 

INOCORRÊNCIA.1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de 

multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento 

relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não 

preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão 

das astreintes.3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1333988/SP, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

09/04/2014, DJe 11/04/2014)”. Assim, considerando que a obrigação 

principal referente ao dano moral foi estipulada em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), reduzo a multa para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de 

ofício, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do credor. Diante do 

caso concreto, REDUZO o valor a ser pago a título de descumprimento da 

tutela antecipada em favor da parte credora para R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), sem atualização. Ante ao exposto, ACOLHO parcialmente os 

embargos de declaração opostos pela parte autora, apenas para 

reconhecer a validade das intimações da executada direcionadas ao Dr. 

Elizio Figureiredo Lemes. Sem prejuízo, LIBERE-SE o valor vinculado ao 

processo em favor da executada OI, mediante alvará de levantamento, na 

conta indicada no id. 13045233 - Pág. 2. Por fim, intime-se a parte autora 

para que apresente, no prazo de 10 dias, planilha do cálculo do valor 

principal que entende devido pela parte requerida, considerando a 

redução da multa. Com a apresentação do cálculo, intime-se a parte 

requerida para que no prazo de 10 dias manifeste-se sobre a correção do 

valor pretendido pela parte autora, bem como para que apresente seus 

cálculos no caso de discordância, a fim de que, ao final, seja expedida 

certidão de crédito em favor do autor para habilitação junto ao Juízo da 

recuperação judicial. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 18 de dezembro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KELMA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000687-35.2018.8.11.0005. REQUERENTE: KELMA SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 17 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 180324 Nr: 10763-10.2016.811.0037

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDDDDFDCDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PERRI SIQUEIRA - 

OAB:22.043, CAROLINA PERRI SIQUEIRA - OAB:11.653, ILDYANGE INES 

HERANE ROHDEN - OAB:MT/16070, VINICIUS COELHO DO PRADO - 

OAB:20.888

 Portanto, devidamente comprovada nos autos a infração disciplinar 

cometida pela servidora, a aplicação da penalidade mínima é medida que 

se impõe.Forte nesses fundamentos, ACOLHO o relatório de fls. 69/72 

apresentado pela Comissão Processante, nos termos do artigo 195 da Lei 

Complementar Estadual nº 04/90 e art. 9, § 3º e 10, inciso I, do Provimento 

nº 005/2008-CM, determino a aplicação da pena de REPREENSÃO à 

servidora WILLIANGE APARECIDA HERANE ROHDEN, Oficiala de Justiça, 

matrícula 7876, por ter infringido o Art. 143, incisos I e III, da Lei 

Complementar Estadual nº 04/90. Intime-se a servidora requerida 

pessoalmente acerca da presente decisão.Por fim, deixo de determinar a 

instauração de procedimento próprio para as providências necessárias 

acerca do estado de saúde da servidora conforme solicitado pela 

comissão processante ante a falta de previsão legal.Encaminhe-se cópia 

desta decisão à Corregedoria-Geral da Justiça e à Coordenadoria de 

R e c u r s o s  H u m a n o s  ( a r t i g o  3 0  d o  P r o v i m e n t o  n º 

05 /2008 -CM) .Pub l i que -se . A p ó s  o  t r â n s i t o  e m  j u l g a d o , 

arquive-se.Cumpra-se. Às Providências. Primavera do Leste, 14 de 

dezembro de 2018.EVINER VALÉRIOJuiz Diretor do Foro em Substituição 

Legal

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123214 Nr: 5758-12.2013.811.0037

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TPA, MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPA, RSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, ROSANGELA QUEIROZ GARCIA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:14588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a informação do douto Defensor às fls.89-v, impulsiono os 

autos intimando a advogada da parte autora para tomar ciência da 

audiência do dia 06/02/2019 ás 16h:30min

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67660 Nr: 7541-78.2009.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADSO, KEDSO, KEDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pedido de desarquivamento, impulsiono os autos ao 

Advogado IZAUL NUNES, OAB N° 12211B para requerer o que entender 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias,sob pena de retorno ao arquivo.

2ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001429-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA JACOB DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

"Aportando o laudo Pericial, intimo as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias ( CPC. Art. 477, §1º) Outrossim, tendo em vista a 

Contestação apresentada nos autos, INTIMO a parte autora para, 

querendo, impugnar a Contestação no prazo de 15 (quinze) dias".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006050-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA LIANE FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

"Aportando o laudo Pericial, intimo as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias ( CPC. Art. 477, §1º) Outrossim, tendo em vista a 

Contestação apresentada nos autos, INTIMO a parte autora para, 

querendo, impugnar a Contestação no prazo de 15 (quinze) dias".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001393-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER PINHEIRO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

"Aportando o laudo Pericial, intimo as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias ( CPC. Art. 477, §1º) Outrossim, tendo em vista a 

Contestação apresentada nos autos, INTIMO a parte autora para, 

querendo, impugnar a Contestação no prazo de 15 (quinze) dias".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001286-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

"Aportando o laudo Pericial, intimo as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias ( CPC. Art. 477, §1º) Outrossim, tendo em vista a 

Contestação apresentada nos autos, INTIMO a parte autora para, 

querendo, impugnar a Contestação no prazo de 15 (quinze) dias".

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1006755-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RUARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257/B (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZIDORO ENTRINGER (RÉU)

MARCOS ROBERTO BRAVIN (RÉU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1006755-02.2018.811.0037 (PJe) Ação de Interdito Proibitório c/c 

Indenização por Danos Materiais Requerentes: Espólio de Ernesto Ruaro e 

Outros Requeridos: Izidoro Entringer e Outro Vistos etc. Designo audiência 

de justificação de posse para a data de 27 de janeiro de 2019, às 

14h00min (CPC, art.562). Citem-se os réus para comparecerem à 

audiência designada, com a advertência expressa de que o prazo para 

contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a 

medida liminar (CPC, art.564, parágrafo único), bem como que, se não 

contestarem a ação, serão considerados revéis e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (CPC, art.344). 

Intime-se a parte autora, por intermédio do respectivo causídico, inclusive 

para trazer suas testemunhas, independentemente de intimação. Serve a 

presente de carta de citação/mandado. Primavera do Leste (MT), 18 de 

dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito em substituição legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111782 Nr: 2223-12.2012.811.0037

 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: CARLOS FELIPE NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB:SP 

84.314

 Certifico que, nesta data, o setor da conta única informou através de 

contato telefônico que o alvará judicial de f. 237 não foi pago por erro nos 

dados bancários informados. Assim, intimo a parte requerente para que 

informe nos autos os dados bancários completos para a confecção do 

alvará judicial. Prazo: 10 dias.

Outrossim, impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerida para que 

indique em qual conta bancária será feita a liberação dos valores 

determinados na decisão de f. 235, isso por que nos petitórios de f. 240 e 

f. 241 a parte requerida informa dados bancários diferentes. Prazo: 10 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125619 Nr: 8191-86.2013.811.0037

 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: UELINTON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB: MT 10661

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerente para especificar 

os valores, através de planilha indicativa, a serem restituídos conforme 

determinado na parte dispositiva de sentença – f. 138/142. Prazo: 10 dias.

Outrossim, intimo ainda a parte requerida para informar dados bancários 

completos para a confecção do alvará judicial retro determinado. Prazo: 10 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116770 Nr: 7424-82.2012.811.0037

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUACI BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB: MT 10661

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerente para especificar 

os valores, através de planilha indicativa, a serem restituídos conforme 

determinado na parte dispositiva de sentença – f. 219/223. Prazo: 10 dias.

Outrossim, intimo ainda a parte requerida para informar dados bancários 

completos para a confecção do alvará judicial retro determinado. Prazo: 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172785 Nr: 6692-62.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE SOUZA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PERES DE AZEVEDO, GEYSON RUBIO 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA LEDA VICARI - 

OAB:MT/ 13.796

 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, de fls. 41, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70955 Nr: 3269-07.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SACHET MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN CRISTINE VIEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610, BRUNA SANFELICE GAVIOLI - OAB:14587/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, de folhas 74, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155178 Nr: 6838-40.2015.811.0037

 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: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO PUTTOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO 

NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173965 Nr: 7387-16.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPORTO ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 

RESIDENCIAL PORTO SEGURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDNA DOS SANTOS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELINA HELENA DE AQUINO 

COSTA - OAB:MT/ 21590, ÉLCIO DE AQUINO LINS - OAB:MT/ 21.050, 

NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6247/MT, WANTUIR LUIZ 

PEREIRA - OAB:MT/ 11171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Intimo a parte autora para manifestar acerca do petitório de f. 126/129. 

Pazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 154553 Nr: 6543-03.2015.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARDOSO DA SILVA, JUSSARA 

CORDEIRO MARQUES CARDOSO, RONALDO CARDOSO DA SILVA, IRETE 

CARDOSO CECATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:SP/98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado de 

intimação da avaliação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111782 Nr: 2223-12.2012.811.0037

 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: CARLOS FELIPE NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB:SP 

84.314

 Intimo a parte requerida para informar nos autos os dados bancários 

completos para a expedição do alvará judicial determinado à f. 235. Prazo: 

15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156865 Nr: 7574-58.2015.811.0037

 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: VILMAR MARTIGNAGO - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MARTIGNAGO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, SANDRA ISLENE DE ASSIS - OAB:51913/PR, 

SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA 

- OAB:15.056/MT, MARCIA OSTAPENKO - OAB:OAB/PR 60300, 

VILMAR CAMARGO OLENIK - OAB:61671

 Intimar a parte requerido a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55322 Nr: 2921-57.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA (COLÉGIO 

MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DINNER DELLA RIVA, FRANCIELE 

ROMANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data a Advogado Luciana Martins Ribas OAB/MT 

5974-B, fica INTIMADA de que os autos encontram-se desarquivados, 

devendo requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67028 Nr: 6929-43.2009.811.0037

 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 DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o Advogado GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI OAB/PR 56918, fica INTIMADO de que os autos 

encontram-se desarquivados, devendo requerer o que de direito, no prazo 

legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002086-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANASTACIO NUNES RONDON FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: _30__ Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LIDIANE DE ALMEIDA 

ANASTACIO PAMPADO PROCESSO n. 1002086-03.2018.8.11.0037 Valor 

da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [LEVANTAMENTO DE VALOR]->ALVARÁ 

JUDICIAL - LEI 6858/80 (74) HERDEIRO(S): Nome: ANASTACIO NUNES 

RONDON FILHO REPRESENTANDO SO MENORES: L.H.D.A.R. ; L.G.D.A.R.E 

M.R.A. ambos com endereço RUA JABUTICABEIRA, 1407, PADRE 

ONESTO COSTA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

INVENTARIADO(A): Nome: ESTE JUÍZO Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do(s) herdeiro(s) do ausente, acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem 

conhecimento da ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem 

como para 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. RESUMO DA INICIAL: Anastacio Nunes Rondon 

Filho, requer a expedição de Alvara Judicial, para recebimento de saldo de 

conta bancária, oa quais não foram recebidos pela titular. O requerente é 

pai de Natasha Cristina Nunes Rondon, que faleceu em 07/11/2017. A de 

cujos era solteira e tinha tres filhos menores: L.H.D.A.R; L.G.D.A.R. E 

M.R.A. A falecida foi empregada de algumas empresas tendo em seu 

beneficio um saldo de FGTS. Diante disso requer a expedição de Alvara 

Judicial para levantamento dos valores deixados pela falecida. 

DESPACHO/ DECISÃO: "Vistos etc. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Tratando-se, em princípio, de procedimento de jurisdição voluntária (CPC, 

art.725, VII), determino a citação de todos os interessados (herdeiros) não 

representados nos autos, bem como a intimação da instituição financeira 

depositária para apresentar o saldo atualizado em nome da autora da 

herança, em 15 (quinze) dias. Por fim, intime-se a parte autora para 

apresentar o termo de guarda dos menores. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de agosto de 2018 

Patrícia Cristiane Moreira - JUIZA 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, INES SCHUSTER, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 18 de dezembro 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007770-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JORGE DE PINHO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (RÉU)

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (RÉU)

LANDSEG CORRETORA DE SEGUROS - EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo nº 1007770-06.2018.811.0037 

(PJe) Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e 

Morais Autor: Roberto Jorge de Pinho Oliveira Requeridos: Landseg 

Corretora de Seguros – EIRELI – ME e Outros Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, com 

pedido de tutela de urgência antecipada proposta por Roberto Jorge de 

Pinho Oliveira, em face de Landseg Corretora de Seguros EIRELI – ME, 

Asistbras S/A Assistência ao Viajante o Sompo Seguros S/A, todos 

qualificados nos autos em epígrafe, visando a realização de procedimento 

cirúrgico de urgência. A pretensão material fundamenta-se na recusa das 

seguradoras requeridas em prestar o tratamento ao autor, o qual 

apresentou quadro clínico grave de condiloma acuminado anal, 

consistente em tumor cancerígeno, com necessidade de intervenção 

cirúrgica para retomada da saúde e cessação das intensas dores 

acometidas. Alega ter sido indeferido o pedido pelas operadoras de 

seguro sob o fundamento de que não possuem assistência médica em 

Primavera do Leste (MT), com negativa de custeio do tratamento, sendo 

informado ao consumidor a possibilidade de reembolso. Todavia, a parte 

autora sustenta o descumprimento da avença contratual, pois estipulado 

no ato da contratação a amplitude da cobertura em todo o território da 

federação, constituindo ilícito civil a recusa sustentada. Em sede de tutela 

de urgência postula pela determinação da obrigação de fazer consistente 

no custeio das despesas pré-operatórias (exames, internação, remédios 

etc.), bem como cirúrgica a serem realizadas na unidade hospitalar de 

Primavera do Leste (MT), no valor de R$ 6.051,00 (seis mil e cinquenta e 

um reais) até o limite da cobertura contratada, sob pena de multa diária. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. A saúde é direito fundamental do ser humano, 

assegurado por norma constitucional e por leis ordinárias. Tem-se que a 

relação entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora se 

enquadra no conceito de consumidora final (CDC, art.2º), e as rés no de 

fornecedora de serviço (CDC, art.3º), sendo objetiva a responsabilidade 

desta (CDC, art.14). A condição estrangeira do autor, ademais, não 

representa qualquer óbice à fruição do direito fundamental e contratual, 

tampouco o deslegitima de alguma forma para requerer o cumprimento da 

obrigação em juízo (caput, art.5º da CF; RE 215.267; RE 161.243). A 

responsabilidade civil em análise funda-se na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual aquele que exerce alguma atividade 

relacionada ao fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

por eventuais vícios decorrentes de sua atividade, independentemente de 

culpa. Assim, ante a responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviço, o dever de prestar o serviço médico/hospitalar somente será 

afastado caso se comprove a ocorrência de uma das excludentes da 

responsabilidade, quais sejam, que o defeito inexiste ou que decorreu de 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art.14, §3º), limitada 
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essa interpretação, ainda, à posição de proteção relacionada aos planos 

de saúde manifestada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores 

(Súmula 608 do STJ; Informativo 578 do STJ; Informativo 580 do STJ, 

Informativo 511 do STJ; 3ª Turma. REsp 1.554-448-PE, Rel. Min. João 

Otávio de Noronha, julgado em 18.02.2016), aplicadas por similitude à 

operadoras de seguro que fornecem proteção de saúde. As rés, mediante 

ato administrativo, recusam-se a fornecer o tratamento solicitado por 

entender que não há disponibilidade de fornecimento de tratamento por 

ausência de estabelecimento credenciado na região solicitada. Todavia, a 

manifestação exarada é diametralmente oposta à cláusula contratual 

avençada entre as partes, a qual, a princípio, não delimita o âmbito de 

cobertura. Ei-las: “8.1. As Coberturas Básicas de Despesas médicas e 

hospitalares em viagens ao exterior, Despesas odontológicas em viagem 

ao exterior, Traslado de corpo, Regresso sanitário e Traslado médico são 

de contratação obrigatória pelo Segurado, sendo que as demais 

coberturas Básicas e Adicionais podem ser facultativamente contratadas, 

em conjunto ou não” (Num.16700906 – Sompo Seguros S/A). “(6) 

Despesas Médicas e Hospitalares em caso de doença preexistente: Esta 

cobertura também garante, até o limite Capital Contratual contratado, os 

episódios de crise ocasionados por doenças preexistente ou crônica, 

quando gerar quadro clínico de Emergência ou Urgência, quanto às 

despesas médicas e hospitalares relacionadas à estabilização do quadro 

clínico do Segurado que lhe permita continuar viagem ou retornar ao local 

de sua residência, não havendo cobertura para continuidade e controle de 

tratamentos anteriores, check-up e extensão de receitas. Cobertura 

garantida na forma de prestação de serviços ou reembolso, conforme 

previsto para as despesas médicas e hospitalares.” (Num.16700905 – 

Landseg Corretora de Seguros). As tratativas anteriores dão conta, a bem 

da verdade, da cobertura em todo o território nacional, sem qualquer 

distinção (Num.16700476 – Pág.6). Inobstante, nos termos do artigo 3º da 

Resolução CNSP nº 315 de 2014, que dispõe sobre as regras e os 

critérios para operação do seguro viagem, os planos de seguro viagem 

deverão ofertar, obrigatoriamente, pelo menos uma das seguintes 

coberturas básicas: “I – Despesas médicas, hospitalares e/ou 

odontológicas em viagens nacionais (DMHO em viagem nacional) – 

consistente na indenização, na forma prevista as condições gerais e 

limitada ao valor do capital segurado contratado, das despesas médicas, 

hospitalares e/ou odontológicas efetuadas pelo segurado para seu 

tratamento, sob orientação médica, ocasionado por acidente pessoal ou 

enfermidade súbita e aguda ocorrida durante o período de viagem nacional 

e uma vez constatada a sua saída de sua cidade de domicílio; II – 

Despesas médicas, hospitalares e/ou odontológicas em viagem ao exterior 

(DMHO em viagem ao exterior) – consistente na indenização, na forma 

prevista nas condições gerais e limitada ao valor do capital segurado 

contratado, das despesas médicas, hospitalares e/ou odontológicas 

efetuadas pelo segurado para seu tratamento, sob orientação médica, 

ocasionado por acidente pessoal ou enfermidade súbita e aguda ocorrida 

durante o período de viagem ao exterior e uma vez constatada a sua saída 

do país de domicílio; (...)” A legislação de regência dispõe, ainda, que as 

coberturas de que tratam os incisos I e II deverão cobrir episódios de crise 

ocasionados por doença preexistente ou crônica, quando gerar quadro 

clínico de emergência ou urgência, até o limite do capital segurado 

contratado para a cobertura, das despesas relacionadas à especialidade 

do quadro clínico do segurado que lhe permita continuar a viagem ou 

retornar ao local de sua residência, não havendo cobertura para a 

continuidade e o controle de tratamentos anteriores, check-up e extensão 

de receitas (§4º). No mesmo sentido, o §5º define que, para efeito de 

aplicação do disposto anterior, considera-se: a) Emergência: situação 

onde o segurado necessita de atendimento imediato, pois existe risco de 

morte; e b) Urgência: situação onde o segurado necessita de atendimento, 

não caracterizado como de emergência, podendo aguardar o atendimento 

de casos emergenciais. Assim, seja qual foi a linha de raciocínio 

empregada, verifica-se de plano que a recusa não encontra amparo no 

contrato ou na legislação de regência. Nesse contexto, tem-se como nula 

de pleno direito eventual cláusula limitativa da realização de procedimento 

emergencial, em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, 

por violar flagrantemente as disposições legais aplicáveis, principalmente 

no que se refere ao princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido tem sida a 

jurisprudência dos Tribunais: 0012945-87.2018.8.19.0000 - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA - Julgamento: 

10/04/2018 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação 

pelo procedimento comum ordinário com pedidos de obrigação de fazer e 

indenizatório. Seguro de viagem internacional (Seguro Traveler Protection 

Plus). Decisão que defere tutela de urgência para determinar que o réu 

proceda à autorização e custeio do transporte do paciente por meio de CTI 

- Ambulância Aérea Internacional, no prazo de 24 horas, até o valor de 

R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sob pena de multa única de 

R$200.000,00 (duzentos mil reais). Autor que é pessoa idosa e se 

encontrava internado em hospital nos Estados Unidos da América, com 

quadro clínico grave, sob cuidados intensivos, e indicação de 

transferência a hospital sediado na cidade do Rio de Janeiro (Hospital 

Barra D'or), por ambulância aérea, de modo a deflagrar a necessidade 

imediata de internação. Enunciado de nº 59 da sumula de jurisprudência 

deste Tribunal de Justiça. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Sob 

tal conjuntura, compulsando os autos, resta comprovada a situação de 

urgência na intervenção cirúrgica do requerente, de acordo com os laudos 

médicos integrantes dos autos, assinalando pela urgência no 

procedimento, com risco de morte, caso este não seja realizado 

(Num.16700897; Num.16700898). Em verdade, a argumentação inicial 

denota a relevância do fundamento da demanda, consubstanciado no 

intenso sofrimento físico a que está submetido o requerente, provocado 

pela moléstia e agravado progressivamente pela ausência do atendimento 

adequado em razão da recusa pela operadora do plano. No que tange ao 

justificado receio de ineficácia do provimento final, resta evidente a 

imperatividade da concessão da tutela, posto tratar-se de providência 

destinada à manutenção da saúde, como corolário lógico do direito à vida, 

extirpando o risco do agravamento da patologia. Destarte, comprovada a 

irregularidade da recusa e a indicação específica do procedimento para o 

tratamento da patologia, emerge inconcussa a obrigação das operadoras 

de seguro em prover as condições necessárias para o tratamento integral, 

viabilizando a manutenção da saúde do postulante, tendo em vista a 

obrigação decorrente do vínculo contratual. Presentes, portanto, os 

pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de 

ineficácia do provimento final. Posto isso, defiro o pedido de tutela 

antecipada e determino aos requeridos, solidariamente, que cumpram, no 

prazo de 48 (quarenta e outo) horas, a obrigação contratual de 

disponibilizar o tratamento cirúrgico e demais procedimentos exigidos, além 

da medicação necessária, ao requerente Roberto Jorge de Pinho Oliveira, 

na forma postulada na petição inicial, sob pena adoção de todas as 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (CPC, 

art.139, IV), ficando desde já cominada multa solidária de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), sem prejuízo de bloqueio de valores para fazer frente ao 

procedimento cirúrgico e tratamento. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a ré para comparecer à 

audiência designada, com a advertência expressa de que o prazo para 

contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo 

Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, 

será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, 

I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual. No ato da intimação as partes 

devem ser 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 advogados ou defensores públicos (CPC, 

art.334, §9º). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Serve a 

presente de mandado/carta de citação e intimação/ofício/carta precatória. 

Cumpra-se com urgência, inclusive no plantão judiciário. Primavera do 

Leste (MT), 18 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito em 

substituição legal

3ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007600-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO T DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA VENDRUSCOLO OAB - MT24876/O (ADVOGADO(A))

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007600-34.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): RENATO T DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP RÉU: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA CONSTITUÍDO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por 

RENATO T. DE OLIVEIRA & CIA LTDA.EPP em face do BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A, devidamente qualificados nos autos. Alega, em 

síntese, que realizou Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária 

com o requerido para a aquisição de um veículo e que, em razão da 

inadimplência com as parcelas assumidas, a parte requerida ingressou 

com ação de busca e apreensão. Aduz que o credor fiduciário, por três 

vezes, emendou a inicial da ação de busca e apreensão, descrevendo o 

valor do débito, e consequentemente o valor da causa, de forma errônea, 

sendo deferida a liminar de busca e apreensão do veículo, 

determinando-se, para fins de purgação da mora, o valor de R$ 51.853,72 

(cinquenta e um mil oitocentos e cinquenta e três reais setenta e dois 

centavos). Relata que, cumprida a liminar e apreendido o veículo objeto da 

lide, a requerente interpôs embargos de declaração em face da decisão 

que deferiu o pedido liminar, visto a incorreção do valor para purgação da 

mora, o qual foi improvido. Assevera que em razão de terem sido 

improvidos os embargos de declaração, a requerente interpôs recurso de 

agravo de instrumento, o qual concedeu efeito suspensivo à decisão, e 

deferiu o valor para fins de purgação da mora o valor em R$31.738,78 

(trinta e um mil setecentos e trinta e oito reais e oito centavos), sendo o 

agravo posteriormente provido, confirmando referida decisão e 

reconhecendo o valor R$ 31.738,78 (trinta e um mil setecentos e trinta e 

oito reais e oito centavos) para fins de purgação da mora. Afirma que 

depositou o valor referente à purgação da mora dentro do prazo, 

requerendo a intimação do banco requerido para a restituição imediata do 

veículo automotor sobre o qual recaia a lide, que, intimado, informou a 

venda do veículo, alegando ser impossível a restituição do bem. Aduz que 

os prepostos do banco requerido praticaram infrações gravíssimas de 

trânsito quando na posse do veículo na condição de depositários. Requer 

a concessão de tutela de urgência para determinar que o banco, ora 

requerido, proceda o pagamento das infrações de trânsito cometidas no 

mês de agosto/2018 do nome do autor, indicando o condutor do veículo 

para transferência dos pontos, sem imputar qualquer responsabilidade 

financeira à requerente, bem como que disponibilize ao autor, 

provisoriamente, automóvel idêntico para que utilize até resolução do litígio. 

É o breve relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. 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 Novo Código de Processo 

Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 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. Partindo dessas premissas, no caso 

em apreço, a requerente pleiteia, inicialmente, a responsabilização do 

banco pelo pagamento das infrações de trânsito imputadas à autora, visto 

que o veículo encontrava-se em posse do requerido na data das aludidas 

infrações. Da análise dos autos, verifico que a liminar de busca e 

apreensão foi efetivada na data de 24/11/2017, sendo o veículo 

depositado em mãos da parte requerida (ID nº 16565081), bem como que 

as infrações ocorreram nas datas de 08/08/2018, 23/08/2018 e 

29/08/2018, respectivamente, conforme documento de ID nº 16565456, 

quando o veículo já encontrava-se na posse e sob a responsabilidade do 

banco réu, restando comprovado que as infrações não foram cometidas 

pela parte autora, e, portanto, presente a probabilidade do direito 

invocado. Quanto ao perigo de dano, este resta demonstrado, visto que, 

conforme dispõe o artigo 257, § 8º, do Código de Transito Brasileiro, 

inexistindo identificação do infrator, as multas e a pontuação na carteira 

serão aplicadas em nome do proprietário da empresa autora. Assim, não 

obstante as limitações probatórias desse limiar de processo, satisfeitos e 

presentes mostram-se os requisitos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil em relação ao pedido de exclusão das infrações de transito indicadas 

na peça exordial, sendo imperiosa a concessão da tutela requerida. 

Outrossim, no que se refere ao pedido de disponibilização provisória à 

autora, pelo banco requerido, de outro veículo idêntico ao objeto da lide até 

a resolução da demanda, em que pese estar presente a probabilidade do 

direito, demonstrada pela decisão que ID nº 16565449, que reconheceu a 

purgação da mora pela requerente e determinou a restituição do veículo, 

não encontra-se demonstrado, no presente caso, o perigo de dano, visto 

que a parte não junta ao autos qualquer documento que demonstre a 

essencialidade do bem para o desenvolvimento da atividade a que se 

presta a empresa autora. Ademais, o veículo não se encontra mais na 

posse da parte autora há mais de um ano, contudo, esta não traz aos 

autos qualquer documento que comprove a existência de prejuízos 

sofridos em razão da apreensão do bem, não sendo possível visualizar, 

nesta sede de cognição, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Diante desta situação, restando ausente um dos requisitos 

previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, as alegações trazidas 

pela parte requerente não autorizam a concessão da tutela requerida para 

a disponibilização,pela demandada, de outro veículo. Ante o exposto, 

DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA para 

determinar que o requerido realize o pagamento das infrações de trânsito 

cometidas no mês de agosto/2018: Cuiabá–MT em 08/08/2018 – transitar 

em velocidade superior a máxima em 20% - valor: R$ 130,16; Tangará da 

Serra em 23/08/2018 – dirigir veículo segurando telefone celular – valor R$ 

293,47; Tangará da Serra em 29/08/2018 – dirigir veículo segurando 

telefone celular – valor R$ 293,47; em nome da parte autora, bem como 

para que proceda com a transferência dos pontos para o condutor do 

veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, que fixo 

em R$ 200,00 (duzentos reais). Sem prejuízo ao acima exposto e de 

acordo com o artigo 3º, §3º, do 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. Desta forma, em 

respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência de 

conciliação para o dia 21/02/2019, às 13h20min, a ser realizada pelo 

conciliador, na “sala de conciliação” na sede do Fórum. Cite-se e intime-se 

o banco requerido para comparecer a audiência, constando no mandado 

que este deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não havendo acordo, 

ou se qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente 

de intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. 

Apresentada contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Via digitalmente assinada da 

decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de 

dezembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008150-29.2018.8.11.0037
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1008150-29.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: GETÚLIO GONÇALVES VIANA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por Getúlio Gonçalves Viana contra 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

devidamente qualificados nos autos. Alega em síntese, que é titular da 

Unidade Consumidora (UC) nº 6/737626-2, e que vem pagando 

mensalmente os valores aproximados entre R$ 4.100,00 (quatro mil e cem 

reais) a R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais). Assevera que, como a 

Unidade Consumidora é a sede de uma fazenda tipicamente agrícola, o 

consumo de energia oscila consideravelmente entre os períodos de safra 

e entressafra, já que a oficina da fazenda entra em plena atividade em 

determinado período do ano, reduzindo as atividades em outro. Afirma que 

a conta de energia elétrica lançada no mês de agosto do corrente ano veio 

no valor de R$ 127.973,89 (cento e vinte e sete mil novecentos e setenta e 

três reais e oitenta e nove centavos), sendo informado pela empresa 

requerida que o valor era relativo à suposta irregularidade encontrada em 

seu medidor, relatando que foi constatado que o medidor da Unidade 

Consumidora estava inclinado e que os valores referiam-se a diferença 

apurada dos últimos 36 meses anteriores à constatação da suposta 

irregularidade. Relata que a cada três meses um funcionário da empresa 

requerida visita a sede da fazenda para realizar vistoria e confirmação de 

leituras de consumo e que nunca noticiou tal ocorrência para que fosse 

regularizada. Requer a concessão de tutela antecipada para determinar a 

suspensão da cobrança da fatura de energia elétrica objeto desta ação, 

com a consequente abstenção do requerido de efetuar a inscrição do 

nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito e de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora mencionada, 

bem como requer o depósito judicial no valor de R$ 6.741,80 (seis mil, 

setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), correspondentes à 

média apurada nos três meses subsequentes ao mês de agosto de 2018, 

em conta vinculada ao presente processo. É o relatório. Fundamento e 

decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifico a 

presença dos requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, vez que, após constatar falha no medidor de energia elétrica, por 

meio de perícia realizada unilateralmente, a parte requerida emitiu fatura 

com os valores que entende devido, compelindo a parte autora ao 

pagamento, sob pena de interrupção do fornecimento de energia e 

inscrição de seu nome nos órgão de proteção ao crédito. Conforme 

entendimento já pacificado pela jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, é ilegal a suspensão de fornecimento de energia em 

razão de débito eventual, decorrente de suposta fraude no medidor de 

consumo, apurada pela concessionária de forma unilateral. Neste sentido: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. ALEGADA APURAÇÃO UNILATERAL. CONDUTA NÃO 

VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. 1. É ilegal o corte do serviço de 

fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração 

unilateral de fraude no medidor de consumo. 2. No caso, porém, o ilícito foi 

constatado em análise técnica. Para afirmar-se a ocorrência da apuração 

unilateral da fraude, seria necessário reexaminar os fatos e as provas 

constantes do autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial não 

conhecido. (STJ - REsp: 1310260 RS 2012/0050590-3, Relator: Ministro 

OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 28/09/2017). Ademais, as concessionárias de 

serviço público não podem se valer do corte de energia elétrica, com a 

finalidade de compelir os consumidores ao pagamento de faturas tidas 

como eventuais, que não retratam o consumo real de energia, sendo o 

corte possível somente em casos de inadimplementos de conta regular, 

vencidas mês a mês. Sendo assim, resta presente a probabilidade do 

direito invocado, visto que o corte no fornecimento de energia de elétrica, 

em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de consumo entendido 

pela requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não deve 

prevalecer. Ainda, no caso em apreço, vislumbro a presença do perigo de 

dano, visto que o fornecimento de energia elétrica é serviço público 

essencial, sendo imprescindível para a continuação das atividades 

agrícolas realizadas na fazenda na qual se encontra a unidade 

consumidora mencionada nos autos. Outrossim, a cobrança poderá 

ensejar a inscrição em cadastro nominais restritivos que impactará o 

crédito do autor, comprometendo suas atividades econômicas. 

Acrescento que a concessão da medida não trará nenhum prejuízo a 

parte demanda, tampouco a perigo de sua irreversibilidade. Assim, não 

obstante as limitações probatórias desse limiar de processo, satisfeitos e 

presentes mostram-se os requisitos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil, sendo imperiosa a concessão da tutela requerida. Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e DETERMINO a suspensão da cobrança da fatura de 

energia elétrica objeto desta demanda, até ulterior deliberação, bem como 

que a requerida se abstenha de incluir o nome da requerente nos órgãos 

de proteção ao crédito e de cortar o fornecimento de energia da unidade 

consumidora nº 6/737626-2, em razão do débito no valor de R$ 

127.973,89 (cento e vinte e sete mil novecentos e setenta e três reais e 

oitenta e nove centavos), ou, caso a energia elétrica já tenha sido 

suspensa, determina-se o restabelecimento, em 24 (vinte e quatro) horas, 

sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Outrossim, determino o depósito 

em juízo do valor que o requerente entende devido, relativo ao real 

consumo de energia do mês de agosto, no montante de R$ 6.741,80 (seis 

mil setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos). Para seguimento 

do feito, em consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designa-se o dia 28/02/2019, às 14h40min, para sessão de conciliação 

(artigo 165, do Código de Processo Civil). Conste que a sessão será 

realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. 

Cite-se e intime-se o requerido para comparecer a audiência. Conste que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Não havendo acordo, ou se 

qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente de 

intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. 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 do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade 

prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Por fim, nos termos da 

Lei 10.741/2003 e artigo 1.048, I, do Código de Processo Civil, defiro a 

prioridade na tramitação deste feito, tendo em vista se tratar de pessoa 

idosa. Proceda-se com as identificações necessárias. Publique-se e 

intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de dezembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008114-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDER AUGUSTO DO LAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1008114-84.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): EDER AUGUSTO DO LAGO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por EDER AUGUSTO DO LAGO 

contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA S/A, devidamente 

qualificados nos autos. Alega, em síntese, que é titular da Unidade 

Consumidora (UC) nº 6/1954305-7, e que foi notificado da existência de 

um débito pretérito em sua conta de energia elétrica no valor de R$ 

6.576,44 (seis mil, quinhentos e setenta e seis reais, e quarenta e quatro 

centavos), referentes aos meses de junho de 2017 a junho de 2018. 

Assevera que foi informado que teria 30 dias para quitar ou parcelar o 

débito por meio de uma confissão de dívida, e que transcorrido referido 

prazo sem a quitação ou parcelamento da dívida, teria seu nome inscrito 

nos órgão de proteção ao crédito. Requer a concessão de tutela 

antecipada para determinar que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica, ou que seja determinado seu imediato 

restabelecimento, caso já tenha sido interrompido, bem como se abstenha 

de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão 

do débito discutido neste feito, sob pena de multa. É o relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se 

pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com 

cautela. De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a 

entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca 

do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, 

verifico a presença dos requisitos exigidos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, vez que, após constatar falha no medidor de energia 

elétrica, por meio de perícia realizada unilateralmente, a parte requerida 

emitiu fatura com os valores que entende devido, compelindo a parte 

autora ao pagamento, sob pena de interrupção do fornecimento de energia 

e inscrição de seu nome nos órgão de proteção ao crédito. Conforme 

entendimento já pacificado pela jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, é ilegal a suspensão de fornecimento de energia em 

razão de débito eventual, decorrente de suposta fraude no medidor de 

consumo, apurada pela concessionária de forma unilateral. Neste sentido: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. ALEGADA APURAÇÃO UNILATERAL. CONDUTA NÃO 

VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. 1. É ilegal o corte do serviço de 

fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração 

unilateral de fraude no medidor de consumo. 2. No caso, porém, o ilícito foi 

constatado em análise técnica. Para afirmar-se a ocorrência da apuração 

unilateral da fraude, seria necessário reexaminar os fatos e as provas 

constantes do autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial não 

conhecido. (STJ - REsp: 1310260 RS 2012/0050590-3, Relator: Ministro 

OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 28/09/2017). Ademais, as concessionárias de 

serviço público não podem se valer do corte de energia elétrica, com a 

finalidade de compelir os consumidores ao pagamento de faturas tidas 

como eventuais, que não retratam o consumo real de energia, sendo o 

corte possível somente em casos de inadimplementos de conta regular, 

vencidas mês a mês. Sendo assim, resta presente a probabilidade do 

direito invocado, visto que o corte no fornecimento de energia de elétrica, 

em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de consumo entendido 

pela requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não deve 

prevalecer. Ainda, no caso em apreço, vislumbro a presença do perigo de 

dano, visto que o fornecimento de energia elétrica é serviço público 

essencial, não sendo viável a privação do autor e de sua família do mínimo 

existencial em face do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Outrossim, a cobrança poderá ensejar a inscrição em cadastro nominais 

restritivos que impactará o crédito do autor, comprometendo as atividades 

cotidianas. Acrescento que a concessão da medida não trará nenhum 

prejuízo a parte demanda, tampouco há perigo de sua irreversibilidade. 

Assim, não obstante as limitações probatórias desse limiar de processo, 

satisfeitos e presentes mostram-se os requisitos do artigo 300 do Código 

de Processo Civil, sendo imperiosa a concessão da tutela requerida. Ante 

o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, e DETERMINO que a requerida se abstenha de 

incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem 

como que se abstenha de cortar o fornecimento de energia da unidade 

consumidora nº 6/1954305-7, em razão do débito no valor de R$ 6.576,44 

(seis mil, quinhentos e setenta e seis reais, e quarenta e quatro centavos), 

referentes aos meses de junho de 2017 a junho de 2018, até ulterior 

liberação, ou, caso a energia elétrica já tenha sido suspensa, 

determina-se o restabelecimento, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de multa diária, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Para seguimento do feito, em consonância com o 

artigo 334 do Código de Processo Civil, designa-se o dia 28/02/2019, às 

13h00min, para sessão de conciliação (artigo 165, do Código de Processo 

Civil). Conste que a sessão será realizada por conciliador, na sede deste 

juízo, na “sala de conciliação”. Cite-se e intime-se o requerido para 

comparecer a audiência. Conste que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu será considerado ato atentatório à dignidade da justiça 

e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado. Não havendo acordo, ou se qualquer parte não comparecer 

na sessão designada, independente de intimação, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil. 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 do Código de Processo Civil, 

fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de 

Processo Civil. Deferem-se os benefícios da assistência judiciária gratuita 

em favor da parte autora. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008143-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. I. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 
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J. C. D. 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 : 

1008143-37.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: JACO CANUTO DE SOUZA 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, 18 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008243-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS ANTUNES DE SOUZA MANZANO (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 : 

1008243-89.2018.8.11.0037. REQUERENTE: KARINA DOS REIS BELTRAO 

GUIMARAES REQUERIDO: VINICIUS ANTUNES DE SOUZA MANZANO 

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, 18 de 

dezembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007007-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CANTAGALO GENERAL GRAINS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CARDOSO DIAS OAB - SP353131 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DALLAZEM DALBOSCO OAB - SP363551 (ADVOGADO(A))

MARINA GABRIELA SANTOS FUSINATO OAB - SP385309 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR OAB - RJ059793 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA XAVIER DA SILVEIRA MOREIRA OAB - SP182761 

(ADVOGADO(A))

VAMILSON JOSE COSTA OAB - SP81425 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GFN AGRICOLA E PARTICIPACOES S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VILSON JOSE VIAN (RÉU)

FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA (RÉU)

L.E. RODRIGUES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. (RÉU)

CHAPADAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007007-05.2018.8.11.0037. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CANTAGALO 

GENERAL GRAINS S.A. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GFN AGRICOLA E 

PARTICIPACOES S.A. RÉU: AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACOES LTDA., CHAPADAO EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACOES LTDA, L.E. RODRIGUES PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, VILSON JOSE VIAN, FRONTEIRA COM DE 

CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA 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, 18 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007981-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA REGINA DA SILVA ALMEIDA (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 : 

1007981-42.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CELIA REGINA DA SILVA ALMEIDA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de CELIA REGINA DA SILVA 

ALMEIDA, 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 ausência 

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 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 dezembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008133-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE TAVARES (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 : 

1008133-90.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE 
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ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES REQUERIDO: LUCIANE 

TAVARES 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, 18 de 

dezembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177890 Nr: 9524-68.2016.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE ELIANE DE JESUS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ALIANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Comercial Aliança, brasileiro(a), 

Endereço: Rodovia Br 163, Qd 217, Lote 12, Bairro: Jd Guanabara, Cidade: 

Anápolis-GO

Resumo da Incial:A autora no mês de agosto de 2014, efetuou uma 

compra de panelas, no valor total de R$ 325,00 ( trzentos e vinte e cicno 

reais) , que fora parceladas em 5 prestações no valor de R $ 65,00 ( 

sessenta e cinco reais) , onde a requerente

Decisão/Despacho:Vistos.Ante a petição de fl. 35, cite-se o requerido, via 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a 

citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de 

Processo Civil.Após, em caso de inércia do requerido no prazo previsto no 

artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o advogado Dr. 

Adriano Souza Paulino OAB/MT 16689/O, como curador especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processo 

Civil, o qual deverá ser intimado desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte requerente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100065 Nr: 7864-49.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCICS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDAT-, VAMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:OAB/PR 25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS 

DA SILVA - OAB:PR 53.612

 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 para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

penhora e avaliação , no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54013 Nr: 1576-56.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER, ANA MARIA 

GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 3.568-B

 Nos termos da legislação vigente, 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42995 Nr: 5392-17.2006.811.0037

 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: DALVACI GHISI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIAGRO-COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, VALÉRIA MARCOLINO, JOSÉ MARCOLINO 

SOBRINHO, CIRLEI APARECIDA MARCOLINO, JACQUELINE MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a Dra. FABIÚLA MULLER KOENIG OAB/PR 22.819, que os autos 

encontram-se com vista pelo prazo de 05(cinco)dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102003 Nr: 1420-63.2011.811.0037

 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: GERBI LUIZ DE LUCAS, ELEONOR GUNSCH DE LUCAS, 

MICHELLI INGMARA GUNSCH DE LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI RUARO TAGLIANI, ZAQUEU DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, Karolaine Vitoria Deniz Brasil - OAB:22658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Zaqueu de Oliveira, Cpf: 

38823420997, Rg: 32088910 SSP PR Filiação: Faustino Rezende de 

Oliveira e Maria Miranda de Oliveira, data de nascimento: 09/10/1958, 

brasileiro(a), natural de Maio-PR, casado(a), autonomo, Endereço: Rua do 

Biguá N° 39, Bairro: Condominio Tuiuiu, Cidade: Primavera do Leste-MT

Finalidade::INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA COMPARECER NA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 

14/03/2019 ÀS 14:30 HORAS , NO EDÍFIO DO Fórum.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.Tendo em vista que esta magistrada participará 

do “Curso de Formação como Facilitadores de Círculos de Construção de 

Paz”, em Cuiabá, nos dias 12 a 14 de dezembro deste ano, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 14/03/2019, às 14:30.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49564 Nr: 4977-97.2007.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA GALBIER TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, ISAIAS GRASEL ROSMAN - OAB:8265-A, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte Requerida para, no prazo de 05(cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165330 Nr: 2824-76.2016.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, 

JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO, IRIETE CARDOSO CECATTO, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:SP/98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre documentos de fls. 87/90, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217349 Nr: 7542-48.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Retenção por Benfeitorias->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSDONADEL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CEZER BEDIN, MARINA BISOGNIN 

BEDIN, PEDRO HENRIQUE BISOGNIN BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MONTEIRO BRANDINO - 

OAB:MS 22.194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, RODRIGO VILELA RAVANELLO - OAB:21360/MT

 Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA para DETERMINAR a 

retirada de restrição do bem M.BENZ/AXOR 2644S6X4, ANO 2010, PLACA 

KVG4216, bem como SUSPENDO os autos em apenso (Código 167904) 

até o julgamento dos presentes embargos.Procedam-se as citações dos 

embargados para, querendo, contestar, no prazo legal, consignando-se 

que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela embargante (Código de Processo Civil, 

artigo 344).Traslade-se cópia desta decisão aos autos em apenso, código 

nº 167904.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 157303 Nr: 7790-19.2015.811.0037

 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: INÁCIO JOSÉ KRAMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Adriano da Silva, Cpf: 55063144187 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), agricultor, Endereço: Av. Porto Alegre 

2320, Bairro: Primavera ii, Cidade: Primavera do Leste-MT

Resumo da Incial:INÁCIO JOSÉ KRAMER, brasileiro, casado, atualmente 

desempregado, inscrito no CPF sob o nº. 567.330.461-72, e RG sob o nº. 

3458029-4 SSP/PR, residente domiciliado sito à Rua Mangueira, n. 1033, 

Bairro Primavera III, no Município de Primavera do Leste – MT, por seus 

advogados que a esse subscreve com escritório profissional sito a Rua 

Benjamim Cerutti nº. 75, Parque Castelândia, nessa cidade de Primavera 

do Leste MT, onde recebe as intimações de estilo, com o respeito e 

acatamento devidos vem a presença de Vossa Excelência, em face do 

não cumprimento do contrato verbal entabulado entre as partes, propor a 

presente:

 AÇÃO DE COBRANÇAem face de ADRIANO DA SILVA, brasileiro, 

casado, agricultor, inscrito no CPF sob o nº. 550.631.441-87, podendo ser 

encontrado na Chácara Vale Granito sito na Rodovia MT 130, km 10, saída 

para Gaúcha do Norte/ MT, Zona Rural, no Município de Paranatinga – MT, 

aqui doravante denominado como Requerido, pelos motivos de fato e de 

direito a seguir expostos: DOS FATOS: O requerente e o requerido 

pactuaram contrato verbal, de compra e venda de 45 (quarenta e cinco) 

semoventes, (vacas) do tipo boiadeiros com carga de 10 (dez) a 12 

(doze) arrobas acima, no valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 

reais), onde o requerente se comprometeu a entregar as 45 (quarenta e 

cinco) vacas, no ato da venda no dia 01/11/2013, obrigação devidamente 

cumprida. A contraprestação do requerido seria de pagar o valor 

acordado com o requerente em uma só parcela o equivalente a R$ 

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), após dois anos da entrega do 

semoventes, ou seja, em data de 01/11/2015. Porém passado a data 

aprazada o requerido não cumpriu com o que fora pactuado 

verbalmente.DOS REQUERIMENTOS:Ex positis, requer:a) A Concessão do 

Benefício da Justiça Gratuita, escudando-se nos termos do art. 2, § único, 

da Lei nº 1.060/50.

 b) O recebimento desta com os documentos que a acompanham;

c) Ante o exposto, considerando os fatos supramencionados, o Autor 

requer a V.Exa., a Citação do Réu, para contestar querendo, sob pena de 

revelia, bem como, que seja julgado procedente a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA, com a condenação do Requerido ao pagamento do débito, 

acrescidos de juros e correção monetária, custas processuais, 

honorários advocatícios e demais cominações legais, em caso de recurso, 

nos termos legais, por ser a mais pura e cristalina justiça.

 d) sejam deferidos todos os meios de provas em direito admitidos, 

notadamente o testemunhal, documental, pericial, oitiva de testemunhas 

bem assim do requerido sob pena de confissão;

e) seja ao final julgada totalmente procedente a presente demanda, 

reconhecendo e declarando a existência da dívida e consequentemente 

condenando o réu ao pagamento do débito retro, bem como as despesas 

processuais que houver e aos honorários advocatícios no importe de 20% 

sobre o valor total do débito atualizado, nos termos do artigo 20, § 4º, do 

CPC;

 DO VALOR DA CAUSA:

Dá-se à presente o valor de R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais).

 Nesses termos,

Pede deferimento

Primavera do Leste – MT, 22 de Outubro de 2015.

Andresa Martignago de Souza

OAB/MT - 13.974

Decisão/Despacho:Vistos.Ante a petição de fl. 74, cite-se o executado, 

via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a 

citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de 

Processo Civil.Após, em caso de inércia do executado no prazo previsto 

no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor 

Público atuante na comarca, como curador especial, em consonância com 

o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, dê-se vista dos autos a 

parte exequente para se manifestar, no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112489 Nr: 2851-98.2012.811.0037

 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: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON GARCIA ZANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 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 devidamente atualizando, 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 os executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 
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representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69126 Nr: 1434-81.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUEORGUE REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945B/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR 

- OAB:8656

 Vistos.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por GUEORGUE 

REUTOW em face de BANCO DO BRASIL S/A, qualificados nos autos.

No RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 632.212/SP, em que se discute 

“diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, 

decorrentes de implementação de vários planos econômicos (Cruzado, 

Bresser, Verão, Collor I e Collor II)”, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

deliberou: “a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, 

seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, 

pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 05/02/2018, data em 

que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos 

interessados”.

Desse modo, DETERMINO a suspensão do feito até FEVEREIRO/2020, 

quando, então, deverão as partes serem intimadas para manifestarem 

interesse no prosseguimento do feito.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151863 Nr: 5225-82.2015.811.0037

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADO em face de SANDRA REGINA PEREIRA DOS 

SANTOS, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 64/66, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e a consequente extinção do feito.

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.

 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 às fls. 

64/66, 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 e despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 155206 Nr: 6852-24.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI PAULO ZANETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por NERI PAULO 

ZANETTE em face da ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 69, autor informa o cumprimento do acordo, bem com requer a 

extinção do processo.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado à fl. 69.

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 AÇÃO, com resolução 

do mérito, com fundamente no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais pagas (12/14).

Honorários advocatícios nos termos do acordo.

Certificado 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): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134885 Nr: 6694-03.2014.811.0037

 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: ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR MATANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS VICTOR ALVES 

TRAMPUSCH - OAB:MT/21012/O, Cleiry Antônio da Silva Ávila - 

OAB:6.090/MS, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, 

TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT, THIAGO JOVANI - OAB:MS/ 

11736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 Vistos.

Defiro o pedido e determino o prazo de 10 (dez) dias para a parte 

requerida apresentar o rol de testemunhas solicitado à fl. 160.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157000 Nr: 7636-98.2015.811.0037

 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: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:MT 4856, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Proceda-se a intimação do requerente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente memoriais finais.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.
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Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105529 Nr: 4553-16.2011.811.0037

 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: DIVINO FERNANDES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERA FACTORY JEANS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Para apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

com relação ao(s) sócio(s) e/ou administrador(es) da empresa executada, 

providencie a parte interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, a juntada 

de ficha cadastral da empresa registrada perante o órgão competente, 

bem como cópia do último ato societário, indicando o nome, CPF e 

endereço dos titulares da empresa e de seus administradores (na 

atualidade e no momento da constituição do crédito), além de outros dados 

e outros documentos que entenda pertinentes.

Com a juntada, recebo o presente incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica apresentado em desfavor dos sócios indicados.

 Cite(m)-se para manifestação e apresentação de provas cabíveis, em 15 

dias. Expeça-se o necessário.

 Após, intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51199 Nr: 6451-06.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:MT/12594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fortes nesses fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Com o trânsito em julgado, dê-se baixa via sistema RENAJUD da 

restrição do veículo objeto da lide inserido pelo juízo à fl. 186.Custas 

processuais, se houverem, pela parte requerente.Após, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114764 Nr: 5275-16.2012.811.0037

 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: AMPAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS 

MULTIMARCAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ SEVERO - 

OAB:MT/27461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DAS SILVA - OAB:OAB/SP 258.420, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 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 devidamente atualizando, 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 os executados 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.: 111463 Nr: 1875-91.2012.811.0037

 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: GILBERTO JOSÉ CADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS NASCIMENTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro em parte o requerimento de fls. 98/100 e determino 

seja expedido ofício ao órgão pagador do executado JOSÉ CARLOS 

NASCIMENTO FILHO, requisitando o desconto de 30% (trinta por cento) 

sobre os vencimentos brutos, descontado imposto de renda e previdência 

oficial, até a satisfação integral do crédito executado.Ressalto que os 

valores descontados deverão ser depositados em conta judicial vinculada 

a este processo.Após, retornem-me os autos conclusos para análise dos 

demais pedidos.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136493 Nr: 7939-49.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANI FRIZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUETO INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fl. 26, proceda-se a penhora e avaliação de bens do 

executado, suficientes a garantir a execução, conforme decisão de fl. 24.

 Não sendo encontrados bens de titularidade do executado, intime-se o 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167214 Nr: 3800-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERFINA JERONIMA DE SOUZA, MANOEL GERÔNIMO 

SOARES, MARIA JERÔNIMA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADODA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MORAES PIMPINATI - 

OAB:MT/6623-B, MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:13308/O, 

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - OAB:MT 6.623-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por DERFINA 

JERONIMA DE SOUZA, MANOEL GERÔNIMO SOARES e MARIA JERÔNIMA 

DE SOUZA em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 113/116, comprovantes de pagamento evidenciando que a 

obrigação foi adimplida.

À fls. 117/118, o exequente requer expedição de alvará para 

levantamento dos valores depositados.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 
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objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 113/116.

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 AÇÃO, com 

fundamento no artigo 526, § 3º e 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

 Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o respectivo alvará, 

conforme requerido à fl. 118.

 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.: 117397 Nr: 8073-47.2012.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA E ALVES LTDA, SHERMAN SOUZA DA 

SILVA

 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: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - 

SICREDI em face de SILVA E ALVES LTDA e SHERMAN SOUZA DA 

SILVA, ambos devidamente qualificados.

 Intimem-se os executados para pagarem o débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, acrescido de custas processuais, nos termos do artigo 523 

do Código de Processo Civil.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios de dez por cento.

Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no “caput”, a multa e os 

honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intime-se o 

exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 18167 Nr: 268-92.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENAR MÓVEIS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:8150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 Vistos.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154348 Nr: 6414-95.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO WILSON LOPES E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA CELI NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON MARLOS SALLA 

BERG - OAB:MT 18393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a executada não foi intimada para se manifestar acerca 

das restrições judiciais (68/70), intime-a por oficial de justiça para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, postergo, por ora, a análise dos demais pedidos.

 Após, faça-me os autos conclusos para ulteriores deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25633 Nr: 1998-07.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLO AMORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Dê-se vista à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para que se 

manifeste quanto ao pedido de extinção por desistência do exequente, 

conforme requerido à fl. 245.

Após, concluso para análise.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59325 Nr: 6910-71.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemir Rosseto, ROSELI MARIA DE OLIVEIRA 

ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, RODRIGO HUMBERTO PRADO - OAB:7357/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 101. Para tanto, determino a expedição de ofício ao 

INDEA/MT para prestar as informações conforme requerido.

Após, intime-se o exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145384 Nr: 2262-04.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA CELI NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:SP 94243, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:MT 12880, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:SP 270628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO 

PADRONIZADOS contra MARA CELI NEVES, ambos qualificados.

Intimação da parte autora via DJE (fl. 49), a qual quedou-se inerte.

Intimado, via carta pelo correio, para dar andamento no feito (52-v), a 
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parte não se manifestou, conforme certidão de fl. 53.

É o relatório. Decido.

O artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe que a falta 

de impulso regular pelas partes, por mais de trinta dias, acarreta em 

extinção do processo.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE 

SUA COMPETÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR CONCRETIZADA 

POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) - PESSOA JURÍDICA – 

POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da 

norma contida no art. 485, III, § 1º, do CPC, somente se extingue o 

processo por abandono de causa ou por não promover atos e diligências 

que competia ao autor, após sua intimação pessoal para dar andamento 

ao feito. 2. Observada a obrigatoriedade de intimação da parte 

pessoalmente por carta precatória, configurando-se a sua inércia, é de 

ser mantida a sentença que extinguiu o feito por abandono. (TJ MT-Ap 

84442/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)”.

Desse modo, resta evidente, a falta de interesse por parte do autor, no 

prosseguimento do feito.

 Fortes nesses fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 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, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 205581 Nr: 2072-36.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL GONÇALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENEDITO DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO SANTOS DA 

SILVA - OAB:MT/9565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Vistos.

O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da 

distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução do 

mérito.

Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO 

TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO 

EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – 

DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do devedor deve 

providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). 

Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o cancelamento da 

distribuição do processo e o arquivamento dos respectivos autos, 

independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de Justiça, Informações do 

Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”.

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141665 Nr: 527-33.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - 

OAB:122443/SP, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE N. FERRAZ 

ECICARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:OAB/PR918, 

ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890 PR, 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

 Vistos.

Intime-se o procurador do Banco Jhon Deere S/A, Sr. ALEXANDRE 

NELSON FERRAZ, constituído a fl. 255, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, informe se houve a quitação da dívida.

 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.

Ante a inércia da parte requerente, intime-a novamente, através de seu 

representante legal, para promover o regular andamento do feito, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, 

§ 1º, do Código de Processo Civil.

Para tanto, transcorrido o prazo, certifique-se e intime-se, pessoalmente, o 

autor para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 19528 Nr: 1056-09.2002.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC DE PALMEIRA DAS MISSÕES-RS, BRUNO ASSIS 

DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE DAL PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o julgamento dos embargos de terceiro em apenso.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126519 Nr: 9063-04.2013.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO-CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR NEISSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELIA CRISTINA MEDEIROS 

MENDONÇA - OAB:13340, FLÁVIA LUCIANE FRIGO - OAB:OAB/SP 

269.989, KATERI DEALTINA FELSKY DOS ANJOS - OAB:OAB/MT 7.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução 

da Carta Precatória.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 106457 Nr: 5509-32.2011.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENEDITO DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 150. Para tanto, determina-se a expedição de ofício 

ao INDEA/MT para que informe a este juízo a quantidade de semovente 

inscrita em nome do executado, bem como para que se proceda com o 

bloqueio de emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA).

Após, intime-se o exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 15902 Nr: 1263-42.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARIO CESAR DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS DONDÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE SMANIOTTO 

ZEFERINO - OAB:14056/MT

 Vistos.

Proceda-se a intimação da parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116393 Nr: 7033-30.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaci Florinaldo Antoniazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - OAB:218164/SP, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, MARCO ANTONIO CAIS - 

OAB:97584, RICHARD CARNEIRO LEIGNEL - OAB:9555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B, Sandra Montanher Brescovici - OAB:MT 7.366

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizado por FACCHINI S/A em face de 

JACI FLORINALDO ANTONIAZZI, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 120/121, 122/123/124, comprovante de pagamento evidenciando 

que a obrigação foi adimplida.

À fl. 128, o exequente concorda com os valores depositados, bem como 

requer expedição de alvará para levantamento dos valores.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 128.

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 AÇÃO, com 

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

Defiro, ainda, o pedido de liberação da restrição via sistema Renajud do 

veículo especificado no item 8 de fl. 118.

Custas e despesas processuais pagas (50/51). Honorários advocatícios 

nos termos do acordo.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146284 Nr: 2673-47.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUETO INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI FRIZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 Visto.

Proceda-se a intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se quanto a hipótese de julgamento conforme o estado do 

processo.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103200 Nr: 2354-21.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS DONDÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO CESAR DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE SMANIOTTO 

ZEFERINO - OAB:14056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por ANTÔNIO CARLOS 

DONDÉ contra DARIO CESAR DE FARIA, ambos qualificados.

Intimação via DJE (fl. 35), quedando-se inerte (fl. 37).

Intimação pelo correio para dar andamento no feito (fl. 38), quedando-se 

inerte (fl. 39).

É o relatório. Decido.

O artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe que a falta 

de impulso regular pelas partes, por mais de trinta dias, acarreta em 

extinção do processo.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE 

SUA COMPETÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR CONCRETIZADA 

POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) - PESSOA JURÍDICA – 

POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da 

norma contida no art. 485, III, § 1º, do CPC, somente se extingue o 

processo por abandono de causa ou por não promover atos e diligências 

que competia ao autor, após sua intimação pessoal para dar andamento 

ao feito. 2. Observada a obrigatoriedade de intimação da parte 

pessoalmente por carta precatória, configurando-se a sua inércia, é de 

ser mantida a sentença que extinguiu o feito por abandono. (TJ MT-Ap 

84442/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)”.

Desse modo, resta evidente, a falta de interesse por parte do autor, no 

prosseguimento do feito.

 Fortes nesses fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.

Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta sentença para os 

autos principais e desapense-se.

 Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 161731 Nr: 1133-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HART HART LTDA, MARCELO ANTONIO HART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação dos 

valores depositados em favor da parte executada, atentando-se para as 

novas determinações contidas na resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, 

que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 Para tanto, determina-se a intimação do executado para que informe os 

dados bancários para o levantamento dos valores.

Com a manifestação do executado, expeça-se alvará.

 Após, nada sendo requerido pelas partes, retorne os autos ao arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 29823 Nr: 2132-97.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALEXANDRE VASQUES DE LIMA, 

ANDERSON SOARES FERNANDES, JOSIANE GOMES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:SP/309.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - 

OAB:5841-B, ROBERTA ARANHA MANNARELLI - OAB:8097-B

 Vistos.

Verifica-se que os executados foram citados por edital (f. 210 ) e não se 

manifestaram. Para evitar futuras nulidades, defiro o pedido do autor e, 

nomeio a Defensoria Pública para apresentar defesa, no prazo legal, 

curador especial, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 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.

Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos 

certidão atualizada da matrícula do imóvel indicado, quando, então, serão 

analisados os pedidos de fl. 67.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59081 Nr: 6674-22.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELIO DIAS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, KEIT DIOGO GOMES - 

OAB:MT 14.028, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:15674, Tiago 

Augusto Lino Corrêa da Costa - OAB:13633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE DE MATO 

GROSSO – SICOOB PRIMAVERA contra MARCELIO DIAS NASCIMENTO, 

ambos qualificados.

Intimação via DJE (fl. 117), quedando-se inerte (fl. 119).

Intimação pessoal do autor pelo correio para dar andamento no feito (fl. 

120), quedando-se inerte (fl. 121).

É o relatório. Decido.

O artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe que a falta 

de impulso regular pelas partes, por mais de trinta dias, acarreta em 

extinção do processo.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE 

SUA COMPETÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR CONCRETIZADA 

POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) - PESSOA JURÍDICA – 

POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da 

norma contida no art. 485, III, § 1º, do CPC, somente se extingue o 

processo por abandono de causa ou por não promover atos e diligências 

que competia ao autor, após sua intimação pessoal para dar andamento 

ao feito. 2. Observada a obrigatoriedade de intimação da parte 

pessoalmente por carta precatória, configurando-se a sua inércia, é de 

ser mantida a sentença que extinguiu o feito por abandono. (TJ MT-Ap 

84442/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)”.

Desse modo, resta evidente, a falta de interesse por parte do autor, no 

prosseguimento do feito.

 Fortes nesses fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 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, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63166 Nr: 2978-41.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA, DARLEY DA SILVA 

CAMARGO, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO, ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPINA REUTOW

 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: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que consta, às fls. 314/319, pedido da 

parte executada para a avaliação pericial do imóvel, o qual defiro.

Assim, nomeio como perito judicial a empresa AGROPERÍCIA, com sede na 

Avenida Miguel Sutil, nº 8000, sala 1406/1407, Jd. Mariana, CEP: 

78040-400, Cuiabá/MT, telefone: (65) 99912-2865, a qual deverá ser 

intimada para designar perito habilitado com especialidade técnica para 

realização da pericia, com apresentação de currículo, com comprovação 

da especialização, e formular proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil).

 Com a proposta de honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 

465, §1º, do Código de Processo Civil e o consequente depósito da verba 

honorária pela parte executada.

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 
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realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil).

 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, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104051 Nr: 3003-83.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR PRUDENTE CAMPOS 

SOUZA VERAS - OAB:OAB/MT 16.335, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT. 4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385

 Vistos.

Da análise dos autos, verifico que o pedido de fl. 336 não foi analisado, 

não havendo decisão determinando a intimação do requerido para efetuar 

o pagamento da dívida.

Ademais, constato que a intimação da parte executada para pagamento foi 

realizada por impulsionamento, nos termos do provimento 56/2007 – CGJ. 

No entanto, o referido provimento não prevê a conversão do feito em 

cumprimento de sentença por meio de impulsionamento.

Ante o exposto, chamo o feito à ordem e torno sem efeito a certidão de fl. 

340.

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

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, 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 os executados 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.

Sem prejuízo, determino o desentranhamento das petições de fls. 338/339 

e 343/345, tendo em vista o equívoco do protocolo, conforme 

manifestação de fl. 341.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 12784 Nr: 1400-58.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-A, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/OAB-SP

 Vistos.

Da análise dos autos, verifico que foi deferido o pedido de concessão de 

efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pela parte autora (fl. 

1.014).

Ciente da interposição de Embargos de Declaração em face da decisão 

que concedeu efeito suspensivo (fls. 1.020/1.032).

Aguarde-se o julgamento do referido recurso, bem como suspenda-se o 

feito, como já determinado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109687 Nr: 60-59.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - 

OAB:19466/O, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:OAB/MT 3.610

 Vistos.

Da análise dos autos, verifico que o pedido de fl. 211 não foi analisado, 

não havendo decisão determinando a intimação do requerido para efetuar 

o pagamento da dívida.

Ademais, constato que a intimação da parte executada para pagamento foi 

realizada por impulsionamento, nos termos do provimento 56/2007 – CGJ. 

No entanto, o referido provimento não prevê a conversão do feito em 

cumprimento de sentença por meio de impulsionamento.

Ante o exposto, chamo o feito à ordem e torno sem efeito a certidão de fl. 

216.

Intime-se a parte executada, na forma do § 4º do artigo 513, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado 

devidamente atualizando, 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 os executados 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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47697 Nr: 3115-91.2007.811.0037

 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: ORCIOLE ALVES BARBOSA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 12.208-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 459.

Dê-se vista dos autos a parte requerida, pelo prazo legal..

Após, nada sendo requerido, arquiva-se.

Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72004 Nr: 4319-68.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A

 Vistos.Trata de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por MILTON 

MARTINELLI em face de BANCO ITAÚCARD S/A, todos qualificados nos 

autos. Compulsando os autos, verifico que, às fls. 177/178, o autor pugna 

pela intimação da parte requerida para que realize o pagamento da quantia 

de R$21.000,00 (vinte e um mil reais), referente à aplicação de multa diária 

constante à fl. 170, ante o atraso na entrega do documento em favor do 

requerente.A respeito do tema, o artigo 537 do Código de Processo Civil 

aduz:Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 

aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou 

na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a 
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obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do 

preceito.§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor 

ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:I - se 

tornou insuficiente ou excessiva;II - o obrigado demonstrou cumprimento 

parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o 

descumprimento.Neste viés, compulsando os autos principais, nota-se que 

a decisão judicial foi cumprida, ocorrendo à transferência da propriedade 

do veículo em favor do autor, todavia, posteriormente a 15 (quinze) 

dias.Portanto, verifico que a aplicação da multa revelou-se excessiva e 

desproporcional para a finalidade da medida, a ponto de causar 

enriquecimento ilícito a parte, perfazendo uma quantia de R$21.000,00 

(vinte e um mil reais). [...] Deste modo, determino a EXCLUSÃO da multa 

diária aplicada, considerando que já houve o cumprimento da medida 

conforme fl. 178-v. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133746 Nr: 5809-86.2014.811.0037

 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: MARCIA CHIMELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:34.524-A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por MARCIA CHIMELLO contra BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A, ambos qualificados.

Intimação via DJE (fl. 130), quedando-se inerte (fl. 132).

Intimação pelo correio para dar andamento no feito (fl. 133), quedando-se 

inerte (fl. 134).

É o relatório. Decido.

O artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe que a falta 

de impulso regular pelas partes, por mais de trinta dias, acarreta em 

extinção do processo.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE 

SUA COMPETÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR CONCRETIZADA 

POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) - PESSOA JURÍDICA – 

POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da 

norma contida no art. 485, III, § 1º, do CPC, somente se extingue o 

processo por abandono de causa ou por não promover atos e diligências 

que competia ao autor, após sua intimação pessoal para dar andamento 

ao feito. 2. Observada a obrigatoriedade de intimação da parte 

pessoalmente por carta precatória, configurando-se a sua inércia, é de 

ser mantida a sentença que extinguiu o feito por abandono. (TJ MT-Ap 

84442/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)”.

Desse modo, resta evidente, a falta de interesse por parte do autor, no 

prosseguimento do feito.

 Fortes nesses fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 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, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157376 Nr: 7826-61.2015.811.0037

 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: GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON ADRIANO DE FREITAS 

- OAB:OAB/SP 116.718

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARS ajuizada por GETÚLIO GONÇALVES VIANA em 

face de FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

À fl. 213/216, as partes informam que realizaram acordo, e pugnam pela 

expedição de alvarás e posterior extinção do feito.

Às fls. 60/63, constato que houve depósitos judiciais vinculados a estes 

autos, realizados pelo autor, conforme comprovantes acostados.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial 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 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.

Considerando que os valores consignados nos autos, garantem a total 

quitação da presente ação, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

entabulado às fls. 213/216, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, por consequência, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, 

com fundamento no artigo 924, III, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, expeçam-se alvarás para levantamento dos valores 

depositados às fls. 60/63, em favor do requerido, dos advogados das 

partes e o saldo remanescente em favor do autor, nos termos do acordo, 

conforme os dados bancários indicados.

Custas e despesas processuais nos termos do acordo.

Ante a renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67270 Nr: 6976-17.2009.811.0037

 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: ÍTALO PAULO BORGHETTI, ALEIDES TEREZINHA 

FERIGOLLO BORGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ASSIS DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Vistos.

 Inicialmente, ante o teor da decisão de fl. 618 e considerando o não 

provimento dos embargos de declaração (fls. 639/640), determino a 

retificação do polo passivo da ação, dando-se as devidas alterações de 

praxe nos registros processuais, incluindo-se como parte embargada 

ONOFRE DAL PIVA.

Defiro o pedido de fl. 641. Cite-se o embargando, na pessoa de seu 

advogado, conforme procuração de fl. 91, nos termos do artigo 677, §3º, 

do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117026 Nr: 7696-76.2012.811.0037

 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: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/16846-A
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 Processo nº: 7696-76.2012.811.0037 (Código 117026)

Vistos.

Da análise dos autos, verifico a ocorrência de erro material na decisão de 

fl. 199, visto que a sentença de fls. 178/182 condenou o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, e honorários 

advocatícios, de modo que o valor depositado à f.191 refere-se às custas 

e taxas judiciárias adiantadas no inicio do processo (fls. 89/90) pela parte 

autora, devendo, portanto, serem levantadas em favor da requerente, 

razão pela qual passo a sanar:

“Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico para levantamento 

dos valores depositados às fls. 187 e 191 em favor da parte autora, 

conforme os dados bancários indicados à fl. 196, nos termos do artigo 

450 da CNGC Judicial”.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117206 Nr: 7878-62.2012.811.0037

 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: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO MICHELINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a petição de fl. 72, defiro o postulado e DETERMINO a 

suspensão do processo por 60 (sessenta dias), conforme requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154018 Nr: 6255-55.2015.811.0037

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSE CORTONESI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:MT 12880, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:SP 270628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fortes nesses fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Com o trânsito em julgado, dê-se, baixa via sistema RENAJUD da 

restrição do veículo objeto da lide inserido pelo juízo à fl. 31.Custas 

processuais, se houverem, pela parte requerente.Após, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168110 Nr: 4284-98.2016.811.0037

 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: Luis Otávio Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Talita de Andrade Santos Molina, Antonio 

Carlos de Melo Correia, ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA, 

HILÁRIO JOSÉ MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, KLÉBER JORGE JÚNIOR - OAB:20.778/MT, LISIANE 

VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9358 MT, Rodrigo Carrijo 

Freitas - OAB:11395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Mello Roberto - 

OAB:MT/8095, JACKELINE SOUSA E SILVA CONDÃO MILHOMEM - 

OAB:21104/O

 Vistos.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147206 Nr: 3121-20.2015.811.0037

 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: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SIRLEI RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:MT/ 19040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que, às fls. 86/88 e fl. 94, constam 

informações referentes à baixa dos gravames do referido veículo, não 

havendo mais nada pendente.

Assim, ante a certidão de trânsito em julgado de fl. 83, bem como 

considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos e, ainda, o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, 

remetam-se os autos ao referido setor competente para a cobrança das 

custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105299 Nr: 4305-50.2011.811.0037

 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: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FERREIRA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT 12.090-A, JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a inércia da parte requerente, intime-a novamente, através de seu 

representante legal, para promover o regular andamento do feito, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, 

§ 1º, do Código de Processo Civil.

Para tanto, transcorrido o prazo, certifique-se e intime-se, pessoalmente, o 

autor para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158743 Nr: 8469-19.2015.811.0037

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSO SILVA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de 

VANILSO SILVA DE SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 39, 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.

 Quanto ao pedido de liberação de restrição judicial do veículo objeto da 

lide junto ao DETRAM, indefiro, uma vez que não se extrai dos autos que 

houve restrições realizadas por este juízo.

 Custas se houver pela parte requerente.

Sem honorários advocatícios, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128422 Nr: 1335-72.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA RODRIGES DOS S NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT, JOSÉ LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:SP/ 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a carta de intimação devolvida às fl. 79-V, proceda-se a 

intimação da parte requerente, para informar novo endereço do requerido, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162401 Nr: 1423-42.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIONOR FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217.967, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por CNF – 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA contra 

WALDIONOR FERNANDES DA SILVA, ambos qualificados.

Intimação via DJE (fl. 37), quedando-se inerte (fl. 39).

Intimação pessoal do autor pelo correio para dar andamento no feito (fl. 

40), quedando-se inerte (fl. 41).

É o relatório. Decido.

O artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe que a falta 

de impulso regular pelas partes, por mais de trinta dias, acarreta em 

extinção do processo.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE 

SUA COMPETÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR CONCRETIZADA 

POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) - PESSOA JURÍDICA – 

POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da 

norma contida no art. 485, III, § 1º, do CPC, somente se extingue o 

processo por abandono de causa ou por não promover atos e diligências 

que competia ao autor, após sua intimação pessoal para dar andamento 

ao feito. 2. Observada a obrigatoriedade de intimação da parte 

pessoalmente por carta precatória, configurando-se a sua inércia, é de 

ser mantida a sentença que extinguiu o feito por abandono. (TJ MT-Ap 

84442/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)”.

Desse modo, resta evidente, a falta de interesse por parte do autor, no 

prosseguimento do feito.

Fortes nesses fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado da sentença, certifique-se e arquive-se com 

baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas 

de praxe.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165685 Nr: 2990-11.2016.811.0037

 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): ADELINO SOARES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fortes nesses fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Com o trânsito em julgado, dê-se, baixa via sistema RENAJUD da 

restrição do veículo objeto da lide inserido pelo juízo à fl. 31.Custas 

processuais, se houverem, pela parte requerente.Após, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175045 Nr: 8007-28.2016.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA, 

JOÃO MORENO LAPORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6576, JOSÉ AVELINO DE NOVAES JÚNIOR - 

OAB:MT/11.180, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ARRESTO proposta por RECOL REPRESENTAÇÕES 

E COMÉRCIO LTDA contra RAUL FERNANDES DOS SANTOS, ambos 

qualificados.

Intimação via DJE (fl. 55), quedando-se inerte (fl. 58).

Intimação pessoal do autor pelo correio para dar andamento no feito (fl. 

59), quedando-se inerte (fl. 60).

É o relatório. Decido.

O artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe que a falta 

de impulso regular pelas partes, por mais de trinta dias, acarreta em 

extinção do processo.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE 

SUA COMPETÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR CONCRETIZADA 

POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) - PESSOA JURÍDICA – 

POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da 

norma contida no art. 485, III, § 1º, do CPC, somente se extingue o 

processo por abandono de causa ou por não promover atos e diligências 

que competia ao autor, após sua intimação pessoal para dar andamento 

ao feito. 2. Observada a obrigatoriedade de intimação da parte 

pessoalmente por carta precatória, configurando-se a sua inércia, é de 

ser mantida a sentença que extinguiu o feito por abandono. (TJ MT-Ap 

84442/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)”.
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Desse modo, resta evidente, a falta de interesse por parte do autor, no 

prosseguimento do feito.

 Fortes nesses fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 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, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65802 Nr: 5607-85.2009.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DEPÓSITO proposto por BANCO FINANSA S/A 

contra MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARÃES, ambos qualificados.

Intimação da parte autora (fls. 122), a qual quedou-se inerte (fls. 124).

Intimação pessoal para dar andamento no feito, a qual foi frutífera, 

conforme disposto às fls. 125-v, quedando-se inerte.

É o relatório. Decido.

O artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe que a falta 

de impulso regular pelas partes, por mais de trinta dias, acarreta em 

extinção do processo.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE 

SUA COMPETÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR CONCRETIZADA 

POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) - PESSOA JURÍDICA – 

POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da 

norma contida no art. 485, III, § 1º, do CPC, somente se extingue o 

processo por abandono de causa ou por não promover atos e diligências 

que competia ao autor, após sua intimação pessoal para dar andamento 

ao feito. 2. Observada a obrigatoriedade de intimação da parte 

pessoalmente por carta precatória, configurando-se a sua inércia, é de 

ser mantida a sentença que extinguiu o feito por abandono. (TJ MT-Ap 

84442/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)”.

Desse modo, resta evidente, a falta de interesse por parte do autor, no 

prosseguimento do feito.

 Fortes nesses fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 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, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159659 Nr: 252-50.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.K. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT, MAIRA MUSSOI TEIXEIRA - OAB:86.527/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA SANTOS DE MORAES 

- OAB:MT 20215, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão por 30 (trinta) dias, conforme requerido. 

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178193 Nr: 9690-03.2016.811.0037

 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: JUAREZ DORNELES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERIATO EGGER, IONE MARIA STUMPF 

EGGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS EMIDIO 

CEZAR, para devolução dos autos nº 9690-03.2016.811.0037, Protocolo 

178193, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152351 Nr: 5504-68.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI PRESTADORA DE SERVIOS 

AGRICOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCE JUNIOR - 

OAB:6218

 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 

juntar procuração nos autos , no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152351 Nr: 5504-68.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI PRESTADORA DE SERVIOS 

AGRICOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCE JUNIOR - 

OAB:6218

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade de fls. 105/111 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Considerando que no momento da propositura ação a credora 

possuía interesse na demanda, dado o inadimplemento da parte 

executada, deve a excipiente/executada suportar ônus da sucumbência, 

visto que deu causa à propositura da ação.Neste sentido:EXECUÇÃO – Ré 

em recuperação judicial – Aprovação do plano no curso do processo – 

Posterior extinção da ação executiva – Requerida que deve responder 

integralmente pelo ônus da sucumbência – Aplicação do princípio da 

causalidade – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 

00303674120098260309 SP 0030367-41.2009.8.26.0309, Relator: Paulo 

Pastore Filho, Data de Julgamento: 03/02/2017, 23ª Câmara Extraordinária 

de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2017).Assim, condeno a 

excipiente/executada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios com base no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo 

Civil, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109447 Nr: 8658-36.2011.811.0037

 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: AAB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA KRISTOSCHEK 

MAYER - OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 

14.632, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO 

CORREA - OAB:14144/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 REQUERIDA 

que os autos encontram-se com vista pelo prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128603 Nr: 1504-59.2014.811.0037

 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 TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATRINE GOMES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA MESQUITA - 

OAB:OAB/MT 23.926-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 para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

intimação, no prazo de 10 dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002034-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MARCELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

1002034-41.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, Impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar as partes da expedição das requisições 

de pagamento, para acompanhamento junto a Coordenadoria de Execução 

Judicial - COREJ-TRF1 (Telefone 61-3410-3550/3551). Primavera do 

Leste/MT, 18 de dezembro de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000688-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDNALVA SANTOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000688-55.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste/MT, 18 de dezembro de 2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001009-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA JESUINA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

1001009-90.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste/MT, 18 de dezembro de 2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001014-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1001014-15.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste/MT, 18 de dezembro de 2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001024-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELEM RUBIA ALVES NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CORDEIRO DOS SANTOS OAB - MT14192/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1001024-59.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste/MT, 18 de dezembro de 2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001065-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL LIMA NASCIMENTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1001065-26.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste/MT, 18 de dezembro de 2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001078-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO SILVA PATROCINIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1001078-25.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste/MT, 18 de dezembro de 2018. 
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Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001219-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIDA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1001219-44.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste/MT, 18 de dezembro de 2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001240-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE GARCIA DE SOUZA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001240-20.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste/MT, 18 de dezembro de 2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001277-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR TERESINHA CERUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001277-47.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste/MT, 18 de dezembro de 2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001459-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANITA MARIA RUARO DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1001459-33.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste/MT, 18 de dezembro de 2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001461-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDES PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1001461-03.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste/MT, 18 de dezembro de 2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001603-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE ASSIS DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON GALINA OAB - MT19927/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (REQUERIDO)

 

1001603-07.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste/MT, 18 de dezembro de 2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001603-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE ASSIS DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON GALINA OAB - MT19927/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (REQUERIDO)

 

1001603-07.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste/MT, 18 de dezembro de 2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001844-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILAURA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA OAB - MT21065/O 

(ADVOGADO(A))

VANESSA DOS SANTOS LOPES OAB - MT18468/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001844-78.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste/MT, 18 de dezembro de 2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004528-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL NAZARETH CRUZ RAIMUNDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1004528-73.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial juntado requerendo o que 

entender de direito. Primavera do Leste/MT, 18 de dezembro de 2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137740 Nr: 8841-02.2014.811.0037

 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: JUAREZ SIMÃO CÉLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria Renan Pinto, para que devolva os 

autos, de acordo com as novas regras do Código de Processo Civil :Art. 

234. Os advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no 

prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133811 Nr: 5861-82.2014.811.0037

 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): MÁRIO CREMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira 

Junior, para que devolva os autos, de acordo com as novas regras do 

Código de Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, 

devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56863 Nr: 4568-87.2008.811.0037

 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): MÁRIO CREMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira 

Junior, para que devolva os autos, de acordo com as novas regras do 

Código de Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, 

devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127565 Nr: 532-89.2014.811.0037

 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): MÁRIO CREMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira 

Junior, para que devolva os autos, de acordo com as novas regras do 

Código de Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, 

devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74092 Nr: 6411-19.2010.811.0037

 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): MÁRIO CREMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira 

Junior, para que devolva os autos, de acordo com as novas regras do 

Código de Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, 

devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102315 Nr: 1718-55.2011.811.0037

 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): MÁRIO CREMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 
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RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira 

Junior, para que devolva os autos, de acordo com as novas regras do 

Código de Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, 

devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46701 Nr: 1798-58.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria Adriano Souza Paulino, para que 

devolva os autos, de acordo com as novas regras do Código de Processo 

Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem restituir os 

autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35661 Nr: 3653-43.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS 

LTDA, MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria Adriano Souza Paulino, para que 

devolva os autos, de acordo com as novas regras do Código de Processo 

Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem restituir os 

autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56862 Nr: 4567-05.2008.811.0037

 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): MÁRIO CREMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira 

Junior, para que devolva os autos, de acordo com as novas regras do 

Código de Processo Civil :Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, 

devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 216358 Nr: 7133-72.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA - OLVEPAR S/A, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO QUADROS 

DOMINGOS - OAB:45295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7133-72.2018.811.0037 (Código 216358)

Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora sobre a tempestividade dos presentes 

embargos.

Se tempestivos, RECEBO-OS de acordo com o artigo 16, inciso III, da Lei 

de Execução Fiscal e determino a suspensão dos autos principais.

Intime-se a Fazenda Pública para oferecer impugnação no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do artigo 17 da Lei de Execução Fiscal.

Se intempestivos, certifique-se e voltem conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123172 Nr: 5709-68.2013.811.0037

 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: LUCIMAR BONAFÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fls. 192/193 pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a 

parte exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126824 Nr: 9354-04.2013.811.0037
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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: MARISTELA FARIAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 159 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123372 Nr: 5922-74.2013.811.0037

 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: MARIA REGINA GALVÃO DOMINGUES

 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:

 Processo nº: 5922-74.2013.811.0037 (Código 123372)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Ante o teor da manifestação da parte executada às fls. 147/150, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela parte exequente à fl. 146.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados à fl. 146.

Intime-se o advogado da parte exequente para que informe os dados 

bancários e, após, providencie-se o levantamento dos valores 

discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Deixo de condenar em honorários advocatícios no cumprimento de 

sentença.

Quanto ao pedido de destaque dos honorários contratuais, verifico que 

este não deve ser feito na expedição da RPV, mas sim na ocasião da 

expedição dos alvarás de liberação dos valores depositados pelo 

executado.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35174 Nr: 3142-45.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BEATRIZ PEREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3142-45.2005.811.0037 (Código 35174)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por MARIA BEATRIZ 

PEREIRA DA CUNHA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 238 e 241, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 238 e 241.

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.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, da CNGC.

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, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126810 Nr: 9340-20.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSMARA INES ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, 

ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, Fabrício Miguel Correa - OAB:9.762-A/MT, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, RENATA CARRETO - 

OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 140 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126808 Nr: 9338-50.2013.811.0037

 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: ELEN LUCI INÊS DUSO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 164 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122948 Nr: 5488-85.2013.811.0037

 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: IVANILDA ALVES SILVA 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:
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 Processo nº: 5488-85.2013.811.0037 (Código 122948)

Vistos.

Considerando a existência de valor incontroverso nos autos, 

HOMOLOGO-O na forma apresentada pela parte executada à fl. 220.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados à fl. 220 (R$ 3.164,37).

Após, providencie o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores incontroversos, 

intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126820 Nr: 9350-64.2013.811.0037

 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: EZEQUIEL ALVES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, 

ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9350-64.2013.811.0037 (Código 126820)

Vistos.

Sobre a petição e cálculos retro, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135498 Nr: 7181-70.2014.811.0037

 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: TATIANE CASTANHO GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7181-70.2014.811.0037 (Código 135498)

Vistos.

Considerando a existência de valor incontroverso nos autos, 

HOMOLOGO-O na forma apresentada pela parte executada à fl. 215.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados à fl. 215 (R$ 4.723,79).

Após, providencie o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores incontroversos, 

intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103152 Nr: 8908-06.2010.811.0037

 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): JOÃO BATISTA CALABRESI VILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8908-06.2010.811.0037 (Código 103152)

Vistos.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT em face de JOÃO BATISTA 

CALABRESI VILLA, devidamente qualificado nos autos.

 Às fls. 61/63, foi determinado o bloqueio de contas bancárias do 

executado.

Às fls. 65/73, JOÃO BATISTA CALABRESI alegou que houve bloqueio nas 

suas contas, sendo ele terceiro estranho a esta execução, e, assim, 

pugnou pelo desbloqueio de seus ativos financeiros.

 Às fls. 75/77, a parte exequente confirmou que foi efetuada a penhora em 

ativo de pessoa diversa, não se opondo ao pedido de fls. 65/73.

É o relatório.

Fundamento e decido.

 Analisando os autos, verifico que foi realizada a penhora na conta de 

JOÃO BATISTA CALEBRESI, pessoa diversa do executado JOAO 

BATISTA CALEBRESI VILLA.

 Destarte, assiste razão ao peticionante no pedido de desbloqueio dos 

valores, vez que este é terceiro estranho ao processo, conforme foi 

comprovado pelos documentos juntados aos autos.

Isto posto, defiro o pedido de fls. 65/73 e DETERMINO o levantamento das 

restrições existentes e ao desbloqueio de contas de JOÃO BATISTA 

CALABRESI.

Assim, proceda-se a Sra. Gestora Judiciária aos atos necessários para a 

liberação do valor depositado nos autos, em favor de JOÃO BATISTA 

CALABRESI, atentando-se para as novas determinações contidas na 

Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para juntar aos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o CPF da parte executada, tendo em vista que o CPF 

informado refere-se à outra pessoa, quando, então, será analisado o 

pedido de fls. 75/76.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157522 Nr: 7874-20.2015.811.0037

 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: ROSÁLIA DE SOUSA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

VALDIVAN DINIZ LINHARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D 

AVILA - OAB:14063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 Processo nº 7874-20.2015.811.0037 (Código 157522)

Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, revogo a nomeação feita anteriormente e 

nomeio o médico Dr. Eduardo Toledo Barros, CRM 1980/MT, para 

realização da perícia, a qual designo para o dia 20/02/2019 às 08h00min.

Intime-se a parte autora, através dos seus advogados, para que 

compareça à perícia designada, que realizar-se-à no Fórum desta 

Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do 

Leste-MT).

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 
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Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Após, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135322 Nr: 7030-07.2014.811.0037

 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: CREONICE DO NASCIMENTO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 251 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135326 Nr: 7034-44.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fls. 195/196 pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a 

parte exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126757 Nr: 9288-24.2013.811.0037

 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: KÁTIA CRISTINA CARSE ALCOVER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fls. 152/153 pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a 

parte exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135321 Nr: 7029-22.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DE VARGAS SELONK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fls. 194/195 pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a 

parte exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113291 Nr: 3648-74.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA DUARTE KERN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3648-74.2012.811.0037 (Código 113291)

Vistos.

Considerando petição de fl. 122, aguarde-se na Secretaria o pagamento 

do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129788 Nr: 2557-75.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA NARDIN BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2557-75.2014.811.0037 (Código 129788)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por TEREZINHA 

NARDIN BEZERRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 127/128, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.
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Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 127/128.

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.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, da CNGC.

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, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129292 Nr: 2125-56.2014.811.0037

 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: SONIA MARIA GOMES BIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 159 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66007 Nr: 5801-85.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5801-85.2009.811.0037 (Código 66007)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença deste 

processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 208955 Nr: 3677-17.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:MT/8.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3677-17.2018.811.0037 (Código 208955)

Vistos.

Previamente a prolação da sentença, proceda-se a intimação da parte 

embargante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente cópia do 

procedimento administrativo que originou a CDA da execução principal, a 

fim de analisar o feito com cautela.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128135 Nr: 1068-03.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES NEGRI FRIESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, 

ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 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, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 133 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130960 Nr: 3537-22.2014.811.0037

 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: LEA ADRIANA MORENO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3537-22.2014.811.0037 (Código 130960)

Vistos.

Considerando a existência de valor incontroverso nos autos, 

HOMOLOGO-O na forma apresentada pela parte executada à fl. 178.
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Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados à fl. 178 (R$ 3.508,27).

Após, providencie o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores incontroversos, 

intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122907 Nr: 5449-88.2013.811.0037

 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: MARILEIDE LOGON RIBEIRO

 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:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 165 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110807 Nr: 1146-65.2012.811.0037

 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: CREUZITA CELESTINA DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008-MT, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN CHAVES BEZERRA - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:PROC.FEDERAL

 Processo nº: 1146-65.2012.811.0037 (Código 110807)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por 

CREUZITA CELESTINA DA SILVA BARBOSA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 133/135, Alvará de autorização comprovando que a obrigação foi 

adimplida.

Consta ainda que a parte exequente foi intimada do levantamento do 

alvará, conforme certidão de fl. 140.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme alvarás de fls. 133 e 135.

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,17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128305 Nr: 1239-57.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR FRANCISCO PINTO DA VITÓRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 123957-2014.811.0037 (Código 128305)

Vistos.

Considerando a manifestação da parte autora à fl. 200-v, HOMOLOGO os 

valores apresentados pela parte requerida à fl. 176-v.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme cálculo apresentado à fl. 176-v.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135320 Nr: 7028-37.2014.811.0037

 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: MARINEUSA DE JESUS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7028-37.2014.811.0037 (Código 135320)

Vistos.

Considerando a existência de valor incontroverso nos autos, 

HOMOLOGO-O na forma apresentada pela parte executada à fl. 169.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados à fl. 169 (R$ 4.635,55).

Após, providencie o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores incontroversos, 

intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113183 Nr: 4213-38.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIECILI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 Processo nº: 4213-38.2012.811.0037 (Código 113183)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 52.

Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação dos 

valores depositados nos autos em favor da parte exequente, na quantia 
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de R$ 2.669,67 (dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e 

sete centavos), atentando-se para as novas determinações contidas na 

Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais.

 Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113199 Nr: 4230-74.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIECILI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT/6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Processo nº: 4230-74.2012.811.0037 (Código 113199)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 126.

Proceda-se a expedição de mandado de constatação, conforme requerido 

pela parte exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60384 Nr: 198-31.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ NERY RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BLESSA SANT'ANA DE 

SOUZA - OAB:MT 12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 

7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Processo nº: 198-31.2009.811.0037 (Código 60384)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por RODRIGO LUIZ 

NERY RIBEIRO em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, 

devidamente qualificados nos autos.

 Às fls. 246/249, comprovante de transferência atestando 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. 246/249.

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, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100626 Nr: 145-79.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINÊZ VENDRUSCULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY ARAUJO DAMO - 

OAB:13.060/MT, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 145-79.2011.811.0037 (Código 100626)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por MARINÊZ 

VENDRUSCULO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 168/169, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 168/169.

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.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, da CNGC.

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, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109717 Nr: 72-73.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº 72-73.2012.811.0037 (Código 109717)

Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto à intimação do requerido, consoante 

despacho retro.

Sem prejuízo, aguarde-se o julgamento dos embargos em apenso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126814 Nr: 9344-57.2013.811.0037

 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: EDNA ALVES MENDES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 
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OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235, RENATA 

CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 163 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130966 Nr: 3543-29.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUE FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 98 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126756 Nr: 9287-39.2013.811.0037

 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: MARIA ROSALHA FERNANDES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, 

ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9287-39.2013.811.0037 (Código 126756)

Vistos.

Considerando a existência de valor incontroverso nos autos, 

HOMOLOGO-O na forma apresentada pela parte executada à fl. 221.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados à fl. 221 (R$ 6.438,66).

Após, providencie o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores incontroversos, 

intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176954 Nr: 9003-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGNES MENEGHETTI PREVEDELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9003-26.2016.811.0037 (Código 176954)

Vistos.

Defiro o pedido retro.

 Proceda-se conforme requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65192 Nr: 4930-55.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEON MANOEL CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BLESSA SANT'ANA DE 

SOUZA - OAB:MT 12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 

7.136-B, RAYSSA RESPLANDE XAVIER CIRLO - OAB:19342, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, STEPHANIE DE OLIVEIRA 

FREITAS PIANA - OAB:20669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação de fls. 356/359.Destarte, 

considerando que o índice utilizado pelas partes não está em consonância 

com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, DETERMINO 

que:i.Quanto à correção monetária deve aplicar-se o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E);Após o prazo recursal, intime-se a 

parte exequente para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, seguindo as diretrizes apontadas nesta decisão.Com a juntada dos 

cálculos, intime-se a parte executada para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123369 Nr: 5919-22.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON SILVA DOURADO

 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, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fls. 171/172 pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a 

parte exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135319 Nr: 7027-52.2014.811.0037

 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: LUZENIR PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 184 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126804 Nr: 9334-13.2013.811.0037

 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: ORDALINA DE SOUZA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, 

ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Processo nº: 9334-13.2013.811.0037 (Código 126804)

Vistos.

Considerando a existência de valor incontroverso nos autos, 

HOMOLOGO-O na forma apresentada pela parte executada à fl. 139.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados à fl. 139 (R$ 5.782,57).

Após, providencie o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores incontroversos, 

intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 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

 Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de fls. 117/123, para 

DETERMINAR: i.A aplicação de juros no patamar de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento) por se tratar de Fazenda Pública, nos valores até 

29/06/2009, sendo que, posteriormente, deve ser utilizado o índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança.ii.Que o cálculo seja 

elaborado de acordo com o valor do vencimento das férias de cada 

ano;Ainda, quanto à correção monetária aplica-se o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).No mais, indefiro, por ora, o pedido 

de expedição de RPV do valor incontroverso, ante a ausência de 

manifestação da parte executada neste sentido.Ademais, considerando o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação 

de honorários no caso de acolhimento parcial da impugnação, fixo 

honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o prazo recursal, 

intime-se a parte exequente para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias, seguindo as diretrizes apontadas nesta decisão.Com a 

juntada dos cálculos, intime-se a parte executada para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123371 Nr: 5921-89.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA SOARES REZENDE

 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: Max Farias da Silva - 

OAB:16575, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Processo nº: 5921-89.2013.811.0037 (Código 123371)

Vistos.

Considerando a existência de valor incontroverso nos autos, 

HOMOLOGO-O na forma apresentada pela parte executada às fls. 

111/118.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados à fl. 118 (R$ 5.595,15).

Após, providencie o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores incontroversos, 

intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126763 Nr: 9294-31.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉIA ROMITTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº: 9294-31.2013.811.0037 (Código 126763)

Vistos.

Considerando a apresentação de novos cálculos, intime-se a parte 

executada para manifestação, devendo esta, em caso de discordância, 

apresentar novos cálculos com os valores que entende serem devidos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Com a eventual juntada de novos cálculos, intime-se a parte contrária.

Em caso de concordância, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123219 Nr: 5764-19.2013.811.0037

 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: NEUZA GOMES DA SILVA

 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:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 
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NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 176 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115365 Nr: 5914-34.2012.811.0037

 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: JANUZIA FLORENCIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO-SEC DE ESTADO 

DE EDUCAÇÃO- SEDUC-MT SUP DE G. DE R HUMANOS

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Sem custas.Honorários advocatícios pela requerente, os 

quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, em favor do advogado público, observado o 

disposto no artigo 98 do mesmo códex.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, 17 de 

dezembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37322 Nr: 5236-63.2005.811.0037

 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): JOSÉ GONZAGA TONON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Processo nº: 5236-63.2005.811.0037 (Código 37322)

Vistos.

Intime-se o Ministério Público para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, se ainda possui interesse na inclusão do MUNICÍPIO e do Sr. ÉRICO 

PIANA no polo passivo da demanda.

Em caso positivo, proceda-se a alteração na capa dos autos, com a 

notificação dos requeridos.

Após, vista ao Ministério Público e venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149509 Nr: 4133-69.2015.811.0037

 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: KDSDA, SANTINHA PINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944, SANDRA 

MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 18597

 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 de AMPARO SOCIAL A PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA no valor de um salário mínimo por mês, a 

partir do requerimento administrativo – fl. 53 (10/11/2014), devendo ser 

desconsideradas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal. 

Ressalto 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 da reiteração do pedido da parte e da verossimilhança 

das alegações já enfrentadas na presente decisão, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para o fim de determinar o estabelecimento do 

benefício nos termos já expressos no dispositivo da sentença, em 60 

(sessenta) dias.Honorários advocatícios pelo réu, 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.Isento de 

custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista 

que o valor da condenação não deverá superar 1.000 (mil) salários 

mínimos (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 necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

17 de dezembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122943 Nr: 5483-63.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE FATIMA DE FIGUEIREDO

 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 SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 166 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126815 Nr: 9345-42.2013.811.0037

 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: ELIANE DE FATIMA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9345-42.2013.811.0037 (Código 126815)

Vistos.

Sobre a petição e cálculos retro, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 43592 Nr: 5976-84.2006.811.0037

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

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO JOSE DA CONCEIÇÃO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5976-84.2006.811.0037 (Código 43592)

Vistos.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo 

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

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135492 Nr: 7175-63.2014.811.0037

 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: MIRIAN FERREIRA COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7175-63.2014.811.0037 (Código 135492)

Vistos.

Considerando a existência de valor incontroverso nos autos, 

HOMOLOGO-O na forma apresentada pela parte executada à fl. 136.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados à fl. 136 (R$ 4.556,10).

Após, providencie o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores incontroversos, 

intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151652 Nr: 5113-16.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA SCHWARTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA AZEVEDO PINHEIRO - 

OAB:RS 79.109, SIMONI PAVIN SARI - OAB:17228A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5113-16.2015.811.0037 (Código nº 151652)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ROSELI 

APARECIDA SCHWARTZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, todos devidamente qualificados nos autos.

Ante a concordância da parte executada com o cálculo apresentado pela 

parte exequente, HOMOLOGO os valores de fls. 138/139.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127756 Nr: 709-53.2014.811.0037

 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): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: wilson sales belchior - 

OAB:17.314 OAB/CE

 Processo nº 709-53.2014.811.0037 (Código 127756)

Vistos.

Previamente a análise do pedido retro, intime-se a parte executada para 

comprovar protocolo de embargos a execução no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73560 Nr: 5882-97.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORNELLES DA ROSA & CIA LTDA, 

CRISTIANE DORNELLES DA ROSA, EDSON CORD, ERENI DORNELLES DA 

ROSA, HELOISA APARECIDA VERGILIO CORD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Processo nº 5882-97.2010.811.0037 (Código 73560)

Vistos.

Considerando que existe o valor de R$ 75,74 (setenta e cinco reais e 

setenta e quatro centavos) depositados nos autos, conforme certidão de 

fl. 109, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar 

os dados bancários para a transferência do valor remanescente.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135497 Nr: 7180-85.2014.811.0037

 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: JOELMA MARIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7180-85.2014.811.0037 (Código 135497)

Vistos.

Considerando a existência de valor incontroverso nos autos, 

HOMOLOGO-O na forma apresentada pela parte executada à fl. 175.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados à fl. 175 (R$ 3.153,87).
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Após, providencie o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores incontroversos, 

intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66154 Nr: 6004-47.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIECILI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 

ALINE VIECILI CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 Ante o exposto, DEFIRO O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL 

em face dos coobrigados IZABEL DE FÁTIMA DADALT DE OLIVEIRA e 

REDE LEGAL DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA.Procedam-se as 

citações no endereço indicado à fl. 166, conforme requerido pela parte 

exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, paguem a dívida com 

juros, multa de mora e encargos ou garantam a execução, conforme 

preceitua o artigo 8º da Lei nº 6.830/80. Frustrada a citação na forma 

requerida, intime-se, desde logo, a parte exequente para manifestação, em 

05 (cinco) dias, expedindo-se o necessário para nova tentativa de 

citação, desde que fornecidos os meios respectivos e observada a escala 

legal de preferência para aperfeiçoamento do ato.Não sendo efetuado o 

pagamento, nem garantida a execução, proceda-se a penhora de tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, bem como, desde logo, a 

avaliação de tais bens, devendo o valor constar no auto de penhora, 

conforme determina o artigo 13 da Lei nº 6.830/80.Efetivada a penhora ou 

o arresto, providencie-se o registro, se for o caso (artigo 14 da Lei nº 

6.830/80), e a avaliação dos bens penhorados ou arrestados, assim como 

o polo executado, que poderá impugnar a avaliação e oferecer embargos, 

tudo no prazo de 30 (trinta) dias.Proceda-se a Sra Gestora à inclusão no 

polo passivo das pessoas acima indicadas, bem como a alteração da capa 

dos autos.Sem prejuízo, proceda-se ao desapensamento, conforme 

solicitado à fl. 209.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123849 Nr: 6416-36.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Lúcio Franco Pedrosa 

- OAB:5.746/MT

 Processo nº: 6416-36.2013.811.0037 (Código 123849)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença deste 

processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 148049 Nr: 3498-88.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZALINA DOS SANTOS PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3498-88.2015.811.0037 (Código 148049)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ROZALINA DOS 

SANTOS PEREIRA PINTO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 143/144, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 143/144.

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.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, da CNGC.

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, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104590 Nr: 3572-84.2011.811.0037

 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): GILBERTO JOSÉ CADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:14.320-B, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - PROCURADOR 

FEDERAL - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 Processo nº 3572-84.2011.811.0037 (Código 104590)

SENTENÇA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 181 de 792



Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo CONSELHO 

REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO-CREMT em face de 

GILBERTO JOSÉ CADOR, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 117/118, 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 exequente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios.

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

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135318 Nr: 7026-67.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MACEDO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, JANAINE OTTONELLI WOLFF - OAB:17.269, RENATA CARRETO - 

OAB:MT 18.929-A, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 164 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129294 Nr: 2127-26.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRO SOUSA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 164 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126813 Nr: 9343-72.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9343-72.2013.811.0037 (Código 126813)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por MARIA PEREIRA 

DE ALMEIDA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

 Às fls. 199/202, comprovante de transferência atestando 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. 199/202.

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, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109843 Nr: 149-82.2012.811.0037

 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: ALAIDE DE FÁTIMA FERREIRA DZIRBA, EFD, AD, PD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 149-82.2012.811.0037 (Código 109843)

Vistos.

Considerando que a parte autora efetuou a distribuição do cumprimento de 

sentença no PJe, nos termos da Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril 

de 2018, a qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª 

e 2ª instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, determino o 

prosseguimento da ação nos autos de nº 1007660-07.2018.8.11.0037, no 

referido sistema.

Deste modo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72124 Nr: 4439-14.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4439-14.2010.811.0037 (Código 72124)

 Vistos.

Converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o extrato 
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atualizado do CNIS.

Após, com ou sem manifestação e de tudo certificado, retornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152939 Nr: 5791-31.2015.811.0037

 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: ORIDIO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

MONIQUE ANDRESSA FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJACKSON DA SILVA 

LOPES - OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 No mais, quanto ao pedido feito pela requerida MONIQUE, para que seja 

realizado exame de densitometria óssea para diagnóstico de osteoporose 

no autor, entendo que não merece acolhimento, visto que o decurso do 

tempo até a presente decisão acarretou a impossibilidade de realização de 

perícia médica, que não tem caráter retroativo, ou seja, para determinar 

se, à época, a parte requerente encontrava-se ou não afetado pela 

referida doença, bem como se esta concorreu para a fratura 

ocorrida.Assim, indefiro o pedido de perícia.Destarte, estando presentes 

os pressupostos processuais e as condições da ação, DOU O FEITO POR 

SANEADO e regular para prosseguimento.Designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 26/02/2019 às 14:30.Determino o comparecimento 

pessoal da parte autora para prestar depoimento pessoal, intimando-a e 

advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do Código de Processo 

Civil.Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo, as quais deverão ser arroladas no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte.Intimem-se as testemunhas arroladas pela Defensoria 

Pública à fl. 141.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146117 Nr: 2592-98.2015.811.0037

 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: IVONE MARIA BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:MT/9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2592-98.2015.811.0037 (Código 146117)

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJE, facultando a extração da petição de cumprimento de sentença deste 

processo.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105432 Nr: 4447-54.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385

 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, JAIRO 

FUNKE - OAB:MT 9.645, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Processo nº: 4447-54.2011.811.0037 (Código 105432)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ANTONIO CARLOS 

BRUNO em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente 

qualificados nos autos.

Instado a se manifestar, o executado informou que está disponibilizando o 

medicamento ao requerente, oportunidade em que pugnou pelo 

arquivamento do feito (fl. 244).

Intimada para se manifestar no feito, a parte exequente manteve-se inerte 

(fl. 248).

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que o Município está disponibilizando ao 

exequente o medicamento pleiteado (fl. 244), de modo que a prestação 

jurisdicional já alcançou a tutela almejada, devendo o processo ser extinto.

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, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130148 Nr: 2853-97.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO EVERTON GONÇALVES TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de fls. 159/160, para 

DETERMINAR: i.O cálculo da correção monetária e os juros moratórios nos 

termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, devendo ser observada 

quantos aos juros a Lei nº 11.960/09, a partir de sua vigência.Consigno 

que o cálculo dos honorários deverá englobar os valores pagos 

administrativamente, nos termos desta decisão.Ademais, considerando o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação 

de honorários no caso de acolhimento parcial da impugnação, fixo 

honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do 

advogado público, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Após o prazo recursal, intime-se a parte exequente para apresentar 

novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo as diretrizes 

apontadas nesta decisão.Com a juntada dos cálculos, intime-se a parte 

executada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122677 Nr: 5219-46.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA MARIA SAUERESSIG

 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, KAMILA DE 

SOUZA COUTINHO - OAB: MT 10661, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5219-46.2013.811.0037 (Código nº 122677)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por NILVA MARIA 

SAUERESSIG em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, todos devidamente qualificados nos autos.

Ante a concordância da parte executada com o cálculo apresentado pela 

parte exequente, HOMOLOGO os valores de fl. 116.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 1816 Nr: 816-59.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA JÚNIOR LTDA, ORIVALDO 

GOLDONI, OSCAR GOLDONI, NERI SUCOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AÍSSA KARIN GEHRING - 

OAB:5.741, ROMES JULIO TOMAZ -PROCURADOR DO ESTADO DE MT 

- OAB:, UBIRATÃ NASCENTES ALVES - OAB:Proc. Faz. Est.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MARTINS DA SILVA 

- OAB:8707/MS, ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - OAB:6736/MS, ELTON 

JACO LANG - OAB:MS - 5291, JOSÉ PAULO TEIXEIRA - OAB:1.611/MS

 DEFIRO o pedido de fls. 946 para DECLARAR NULA a alienação do imóvel 

constante na matrícula nº 12.917 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de 

Primavera do Leste/MT.Oficie-se ao Cartório competente para promover a 

anulação da venda do imóvel indicado à fl. 946.Após, intime-se a parte 

executada e os novos proprietários para tomar ciência da referida 

anulação.Sem prejuízo, considerando o pedido de fl. 946, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação dos imóveis descritos, que deverá ser 

cumprido em 10 (dez) dias.Com a juntada do laudo, intimem-se as partes 

para manifestação, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias.Sem prejuízo, 

ante o disposto nos artigos 7º, IV, e 14, I, da Lei nº 6.830/80, consigno que 

caberá ao Sr. Oficial de Justiça proceder à penhora do imóvel no Cartório 

de Registro competente.Nesse sentido:TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PENHORA. REGISTRO. DILIGÊNCIA QUE COMPETE AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA. ARTIGOS 7º, IV E 14, I, LEI Nº 6.830/90. Em sede de execução 

fiscal compete ao Oficial de Justiça promover as diligências necessárias 

ao registro da penhora no ofício imobiliário, a teor dos artigos 7º, IV, e 14, 

I, Lei nº 6.830/80, inaplicável o disposto no artigo844, CPC/15, em face do 

princípio da especialidade. (Agravo de Instrumento Nº 70071912406, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio 

José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 16/11/2016).Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

11 de dezembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127796 Nr: 749-35.2014.811.0037

 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): B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A

 Processo nº: 749-35.2014.811.0037 (Código 127796)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente, por carga, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 44570 Nr: 161-72.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VERDELIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA ROSSETTO THEODORO 

- OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 Processo nº 161-72.2007.811.0037 (Código 44570)

Vistos.

Sobre a petição retro, diga a parte executada, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 21228 Nr: 2594-25.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO REBOBINADORA NORTE SUL TDA, 

Vicente Vieira dos Santos, GILBERTO FRANCISCO DOLCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 
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DALTRO - OAB:7.285, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2594-25.2002.811.0037 (Código 21228)

Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 194, tendo em vista que a parte exequente não 

possui convênio com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176391 Nr: 8732-17.2016.811.0037

 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: LETICE BORGES BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MARINA BORGES REIS - OAB:MT 20248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8732-17.2016.811.0037 (Código 176391)

Vistos.

 Da análise dos autos, verifico que não foi cumprido o despacho que 

determinou a citação da parte requerida para apresentação de 

contestação. Assim, chamo o feito à ordem para determinar a remessa 

dos autos à parte requerida, na forma do artigo 183, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Com a juntada da contestação, intime-se a parte requerente para 

apresentação de impugnação, no prazo legal.

Em caso de inércia, certifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38677 Nr: 1208-18.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PIRES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº: 1208-18.2006.811.0037 (Código 38677)

Vistos.

Às fls. 459/461, a parte executada apresentou impugnação à execução, 

sob o argumento de excesso no valor apresentado, vez que o cálculo 

elaborado pela contadoria não observou os parâmetros da decisão de fl. 

436.

A parte impugnada manifestou-se às fls. 472/474, pugnando pela 

improcedência do pedido do executado, bem como pela homologação do 

cálculo por ela apresentado.

É o breve relatório

Fundamento e decido.

 No caso dos autos, verifico que o impugnante alega excesso no valor 

apresentado em razão da utilização equivocada dos juros, vez que na 

decisão de fl. 436 determinou que os juros deveriam ser aplicados no 

patamar de 0,5%, no entanto, foi aplicado em 1% ao mês.

Da análise do processo, verifica-se que a impugnação merece guarida, 

vez que o cálculo apresentado pela contadoria não observou as diretrizes 

apontadas na decisão de fl. 436.

Ademais, não merece prosperar a alegação da parte impugnada, visto que 

menciona como valor principal da condenação o montante de R$ 

107.044,41, o qual não foi atualizado de acordo com a determinação de fl. 

436.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, ACOLHO a 

impugnação apresentada às fls. 459/461 pelo executado e, por 

consequência, HOMOLOGO o valor por ele apresentado, à fl. 462, o qual 

se encontra em consonância com a decisão supramencionada.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128057 Nr: 998-83.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON EDUARDO ALVES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:3824

 Processo nº 998-83.2014.811.0037 (Código 128057)

Vistos.

Sobre a petição de fls. 36/37, diga a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, intime-se a parte executada, para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130964 Nr: 3541-59.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR JOSÉ MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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: 3541-59.2014.811.0037 (Código 130964)

Vistos.

Considerando que esta Comarca permanecerá sem Contador Judicial por 

tempo indeterminado, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias, apresentem cálculo nos exatos termos da decisão de 

fl. 196.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após as manifestações de ambas as partes, retornem os autos conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130959 Nr: 3536-37.2014.811.0037

 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
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 PARTE AUTORA: BERNADETE ASSIS DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 188 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122425 Nr: 4959-66.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA APARECIDA DA SILVA GARCIA

 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: ELYJACKSON DA SILVA 

LOPES - OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fls. 216/217 pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a 

parte exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135317 Nr: 7025-82.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MOREIRA DO CANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 219 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126431 Nr: 8989-47.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA BRESCOVICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235, RENATA 

CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Ante o exposto, considerando que o índice utilizado pela parte exequente 

para o cálculo dos juros de mora está em consonância com o 

entendimento jurisprudencial, bem como que o cálculo dos honorários não 

apresenta excesso, REJEITO a impugnação de fls. 274/279.Destarte, 

tendo em vista que o índice de correção monetária utilizado pela parte 

exequente não está em consonância com o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, DETERMINO que:i.Quanto à correção monetária deve 

aplicar-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E);Após o prazo recursal, intime-se a parte exequente para 

apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo as 

diretrizes apontadas nesta decisão.Com a juntada dos cálculos, intime-se 

a parte executada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109287 Nr: 8492-04.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO, MARIA 

ELIANA GUILHERMETTI DE CARVALHO, MOISES PEREIRA DE CARVALHO, 

IRACEMA MARIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Processo nº 8492-04.2011.811.0037 (Código 109287)

Vistos.

Sobre a petição de fls. 134/135, diga a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17386 Nr: 2313-06.2001.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO LOBO V. DE REZENDE - 

OAB:6979-A/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22114/O, SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT, SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:23943/o

 Processo nº: 2313-06.2001.811.0037 (Código 17386)

Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 289, tendo em vista que a parte exequente não 

possui convênio com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69651 Nr: 1959-63.2010.811.0037

 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): MANUELA CLEMENTE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Processo nº 1959-63.2010.811.0037 (Código 69651)

Vistos.

Sobre a exceção de pré-executividade de fls. 35/40, diga a parte 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnando pelo que de direito.

Decorrido in albis, certifique-se e retornem conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174180 Nr: 7494-60.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON DE CAMPOS, EDMILSON DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7494-60.2016.811.0037 (Código 174180)

Vistos.

Previamente a análise do pedido retro, proceda-se a busca do endereço 

da parte executada, através dos convênios do TJMT.

Inclua-se a minuta de pedido de informações.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a 

tentativa de citação.

Resultando negativas as diligências, intime-se a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115193 Nr: 5720-34.2012.811.0037

 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): REINALDO COELHO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 Processo nº: 5720-34.2012.811.0037 (Código 115193)

Vistos.

Ante a informação do falecimento do requerido REINALDO COELHO 

CARDOSO, conforme certidão de óbito em anexo, SUSPENDO o 

andamento do presente processo, com fundamento no artigo 313, inciso I, 

do Código de Processo Civil.

Intime-se o Ministério Público Estadual para que, no prazo de 2 (dois) 

meses, promova a habilitação dos herdeiros da parte requerida, com a 

devida qualificação de cada sucessor, nos termos do artigo 313, §2º, I, do 

Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123645 Nr: 6206-82.2013.811.0037

 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: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO COELHO CARDOSO, ALONSO 

FERRAZ DA COSTA, JOENILSON CARLOS DE SOUZA, GERSON NUNES 

ARAÚJO, KAPE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, CELIO MARTINS DA 

SILVA, VOLNIR TAFAREL, ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA, JOSÉ 

CARLOS DO CARMO, ELIANE GUIMARÃES DE SOUSA, TAFAREL & CIA 

LTDA ME, J. V. P. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, JANIO 

VIEGAS DE PINHO, AVALDI TAFAREL, DERNIVALDO GIL DO AMARAL, 

ACTIVA CONTROLE E GESTÃO LTDA, SEONIR ANTONIO JORGE, 

RONIMAIGUE MARTINS DA SILVA, M S CLAUDIO - ME, MARCOS 

SANTANA CLAUDIO, META CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, 

OSWALDO SOUZA FARIAS, ONAIRA LOPES DE FARIAS, CONSTRUIT 

CONSTRUTORA LTDA, JOSEFA NASCIMENTO DO AMARAL, RR 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO DE CENTROS DE 

DISTRIBUIÇÃO LTDA, CARLOS IHAMBER HUGUENEY D'REZENDE, 

GUSTAVO MARANHÃO REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - OAB:MT 4856, 

DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:3719

 Processo nº: 6206-82.2013.811.0037 (Código 123645)

Vistos.

Ante a informação do falecimento do requerido REINALDO COELHO 

CARDOSO, conforme certidão de óbito em anexo, SUSPENDO o 

andamento do presente processo, com fundamento no artigo 313, inciso I, 

do Código de Processo Civil.

Intime-se o Ministério Público Estadual para que, no prazo de 2 (dois) 

meses, promova a habilitação dos herdeiros da parte requerida, com a 

devida qualificação de cada sucessor, nos termos do artigo 313, §2º, I, do 

Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122644 Nr: 5186-56.2013.811.0037

 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: IDO OTAVIO ZIMMERMANN

 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, VINICIUS EMIDIO CESAR - 

OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5186-56.2013.811.0037 (Código 122644)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por IDO OTAVIO 

ZIMMERMANN, devidamente qualificada nos autos, aduzindo a existência 

de omissão na sentença de fls. 108/110, vez que não analisou o pedido de 

tutela de urgência expresso na inicial.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste a embargante, vez que 

padece de omissão a decisão objurgada, ante a ausência de análise do 

pedido de Tutela Antecipada.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão na sentença de fls. 

108/110, fazendo constar:

“(...)

 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 

idade, 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 

(...)”.
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No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Encaminhem-se os autos a Procuradoria Federal do Estado, conforme 

pleiteado à fl. 113.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166371 Nr: 3346-06.2016.811.0037

 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: IVO IGNÁCIO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 

18597

 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 

(15/04/2016 – fl. 35), 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, 

CONFIRMO 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 dias e comprová-la nos autos no 

prazo de 60 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% 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.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo 

em vista que o valor da condenação não deverá superar mil salários 

mínimos (artigo 496, § 3º, I, do CPC).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, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 11 de 

dezembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177468 Nr: 9313-32.2016.811.0037

 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: ULRICH SIGMAR WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos.Certifique-se o trânsito em 

julgado e cumpra-se integralmente a sentença retro.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018. 

Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60942 Nr: 480-69.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO MT - SEC DE ESTADO DE 

TRABALHO, EMPREGO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:133.091/SP, GISELI SORENSEN - OAB:, JOÃO BATISTA 

ARAÚJO BARBOSA - OAB:9.847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Certifique-se o trânsito em 

julgado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 11 de 

dezembro de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166720 Nr: 3554-87.2016.811.0037

 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-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, 

ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VARNEI 

RODRIGUES - OAB:18.100, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 Processo nº: 3554-87.2016.811.0037 (Código 166720)

Vistos.

Considerando que o requerido ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO foi 

devidamente citado (fl. 604), certifique-se a Sra. Gestora quanto ao 

decurso do prazo para manifestação.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 201695 Nr: 9263-69.2017.811.0037

 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: JOEL SAMPAIO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que os requeridos 

forneçam, solidariamente, ao paciente JOEL SAMPAIO DE ANDRADE, pelo 

tempo que perdurar seu tratamento e de acordo com a prescrição médica, 

o medicamento “TEMOZOLOMIDA 100MG”, sendo que as quantidades 

deverão estar especificadas na receita, bem como torno definitiva a tutela 

antecipada concedida às fls. 36/42.Sem custas e honorários.Ciência ao 

Ministério Público.Sem prejuízo, determino que eventual pedido de 

cumprimento de sentença seja distribuído diretamente no PJE.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, 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, 11 de dezembro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139901 Nr: 10201-69.2014.811.0037

 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: NILZA FRANCISCA DOS SANTOS

 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:

 Processo nº 10201-69.2014.811.0037 (Código 139901)

Vistos.

Previamente a prolação da sentença, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos os comprovantes dos 

indeferimentos administrativos mencionados na petição inicial.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175152 Nr: 8079-15.2016.811.0037

 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: JEFERSON ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYRIAN CARLA CARDOZO 

SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8079-15.2016.811.0037 (Código 175152)

Vistos.

Considerando a inclusão do DETRAN-MT no polo passivo da demanda, 

proceda-se a sua citação, bem como a alteração na capa nos autos.

No mais, INDEFIRO o pedido de fl. 63, vez que o prazo fixado para 

especificação das provas expirou sem qualquer manifestação do 

requerente.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135806 Nr: 7406-90.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE DA SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº: 7406-90.2014.811.0037 (Código 135806)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por IRENE DA SILVA 

GONÇALVES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 31/32, foi determinado o bloqueio das verbas públicas para a 

realização do procedimento cirúrgico.

Às fls. 108/109, o HOSPITAL SOTRAUMA informou a realização do 

procedimento, com a juntada das notas fiscais pertinentes, bem como 

pugnou pelo pagamento do valor remanescente de R$ 5.968,02 (cinco mil, 

novecentos e sessenta e oito reais e dois centavos), visto que a cirurgia 

ultrapassou o valor do orçamento.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de bloqueio 

do valor remanescente (fl. 89).

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pelo Hospital, bem como pela 

parte exequente (fl. 91).

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.

Sem prejuízo, DEFIRO o bloqueio complementar no valor de R$ 5.968,02 

(cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e dois centavos) em contas 

bancárias do ESTADO DE MATO GROSSO, através do sistema 

BACEN-JUD.

Em seguida, transfira-se o valor ao HOSPITAL SOTRAUMA, cujos dados já 

constam nos autos.

Tudo cumprido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127222 Nr: 203-77.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº: 203-77.2014.811.0037 (Código 127222)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por LUZIA ALVES DE 

FREITAS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente 

qualificados nos autos.

Consta nos autos que foi realizado o bloqueio das verbas públicas com o 

intuito de realizar o procedimento cirúrgico pleiteado.

Às fls. 176/178, a parte exequente trouxe aos autos as notas fiscais 

atinentes ao procedimento, oportunidade em que pugnou pelo 

arquivamento do processo (fl. 189), com o que concordou o Ministério 

Público à fl. 190.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, de modo que a cirurgia foi realizada.

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, 11 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114360 Nr: 4774-62.2012.811.0037

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SOBRINHO CASTANÕN DOS SANTOS, 

JOSÉLIO LAZZARETTI CORREA, PRIMAVERA ESTOFADOS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:13743/MT, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A

 Processo nº: 4774-62.2012.811.0037 (Código 114360)

Vistos.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para manifestação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113125 Nr: 3560-36.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA AMES MUCKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DOLESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3560-36.2012.811.0037 (Código 113125)

Vistos.

Defiro o pedido retro. Para tanto, proceda-se a intimação do DETRAN/MT 

nos termos pleiteados.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173894 Nr: 7361-18.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI INES MARTINS

 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, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7361-18.2016.811.0037 (Código 173894)

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por MARLI INÊS 

MARTINS, alegando, em síntese, omissão na decisão de fl. 131 quanto aos 

honorários advocatícios, já que deixou de fixa-los em favor da 

embargante.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Compulsando detidamente o feito, verifico que razão assiste ao 

embargante quanto à omissão alegada em relação à fixação de honorários 

advocatícios.

Vale ressaltar que a obrigação dos honorários é atinente a fase do 

Cumprimento de Sentença e não da impugnação apresentada pelo 

executado, o que é incabível na espécie, consoante dispõe a Súmula 519 

do STJ.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a omissão na decisão de fl. 131, 

fazendo constar:

 “Fixo desde já honorários advocatícios em 10% do valor do valor da 

condenação, conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo 

Civil.”

 Intimem-se.

Cumpra-se a decisão de fl. 131, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170294 Nr: 5355-38.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON GALINA - OAB:19927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5355-38.2016.811.0037 (Código 170294)

Vistos.

Ante o teor da manifestação da parte exequente às fls. 95/97, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela parte executada à fl. 90.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado à fl. 90.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Sem prejuízo, proceda-se ao desentranhamento e devolução da petição e 

documentos de fls. 80/86.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128126 Nr: 1059-41.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIA MARIA KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:8256

 Processo nº 1059-41.2014.811.0037 (Código 128126)

Vistos.

Sobre a impugnação à execução de fls. 134/135, diga a parte exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162456 Nr: 1445-03.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINA MATOS RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1445-03.2016.811.0037 (Código 162456)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ALBINA MATOS 
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RABELO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 123/124, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 123/124.

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.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, da CNGC.

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, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161448 Nr: 1018-06.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA LIMA DE JESUS

 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:

 Processo nº: 1018-06.2016.811.0037 (Código 161448)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por RITA LIMA DE 

JESUS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 81/82, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 81/82.

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.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, da CNGC.

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, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158852 Nr: 8513-38.2015.811.0037

 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: GILVAN VASCONCELOS LUZ

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8513-38.2015.811.0037 (Código 158852)

 Vistos.

Considerando o largo lapso temporal transcorrido entre as provas 

juntadas na inicial e esta data, converto o julgamento em diligência e 

determino a intimação da parte requerente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos fotocópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, bem como da de sua esposa.

Após, vista dos autos à parte requerida.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121605 Nr: 4115-19.2013.811.0037

 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: ADELTO DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, MARINA 

BORGES REIS - OAB:MT 20248, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:MT 9.870, VINICIUS EMIDIO CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4115-19.2013.811.0037 (Código 121605)

 Vistos.

Considerando que não há nos autos contestação de mérito, dê-se vista à 

parte requerida na forma do artigo 183, §1º, do Código de Processo Civil.

Após, intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 

15 dias, nos termos dos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 213591 Nr: 5753-14.2018.811.0037

 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: NELI MARIA RAMPAZO LUCHESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que o requerido 

forneça a paciente NELI MARIA RAMPAZO LUCHESE, pelo tempo que 

perdurar seu tratamento e de acordo com a prescrição médica, o 

medicamento “TEMODAL”, sendo que as quantidades deverão estar 

especificadas na receita, bem como torno definitiva a tutela antecipada 

concedida às fls. 72/74.Sem custas e honorários.Ciência ao Ministério 

Público.Sem prejuízo, determino que eventual pedido de cumprimento de 

sentença seja distribuído diretamente no PJE.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 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, 

17 de dezembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167765 Nr: 4095-23.2016.811.0037

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, 

ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO, WELLINGTON ROSA CAMPOS, 

LUAN SABADINI, EDERSON CAUE DE ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA SANTOS DE MORAIS 

- OAB:202015, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.No mais, defiro o pedido de fl. 

1.367.Em seguida, com a juntada da peça de defesa, certifique-se a 

tempestividade e remetam-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação, inclusive quanto à petição de fl. 1.365.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121180 Nr: 3676-08.2013.811.0037

 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): FELIPE GARCIA NOGUEIRA, RENAN CÉSAR 

MARCOLINO NUNES, VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E 

DE OPINIÃO PÚLICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, JACKSON 

FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172, JOSÉ EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:12.172-B

 Processo nº 3676-08.2013.811.0037 (Código 121180)

Vistos.

 Permaneçam os autos suspensos até o decurso do prazo deferido na 

decisão à fl. 1019.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122650 Nr: 5192-63.2013.811.0037

 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: VALDECI PEREIRA DE ABREU

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5192-63.2013.811.0037 (Código 122650)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, sobre a impugnação à execução de fls. 97/99, diga a parte 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125687 Nr: 8254-14.2013.811.0037

 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: RAQUEL MARIA E OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON GONÇALVES DE SOUZA 

JÚNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:MAT.100100177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:, Max 

Farias da Silva - OAB:16575, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Processo nº 8254-14.2013.811.0037 (Código 125687)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 198.

Reitere-se o ofício de fl. 194, devendo a secretaria, se for o caso, 

diligenciar via telefone, de modo a agilizar o cumprimento do ato, 

consignando-se que a falta de resposta importará em apuração de crime 

de desobediência.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177953 Nr: 9546-29.2016.811.0037

 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: ORIVALDO RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 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 da cessação do benefício (21/10/2013 – 

fl. 81), 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 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 n 8.620/93.Honorários 

advocatícios pelo requerido no valor de 10% 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.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo 

em vista que o valor da condenação não deverá superar mil salários 

mínimos (artigo 496, § 3º, I, do CPC).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, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de 

dezembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72447 Nr: 4762-19.2010.811.0037

 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
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA, LUIZ NERY 

RIBAS, ULISSES DYSARSZ, VOLNEI LORENZZON, CLODINEI 

LORENZZON, NELSON MELO DE LIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLY CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:

 Processo nº 4762-19.2010.811.0037 (Código 72447)

Vistos.

Considerando a certidão de julgamento de fl. 289, mantenho a decisão de 

fl. 276/277, notadamente no que se refere à imprescritibilidade do 

ressarcimento de dano ao erário.

No mais, considerando o interesse dos requeridos em produzir prova 

testemunhal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

26/02/2019 às 15h.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte requerida deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo, as quais deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada 

parte.

Vale ressaltar que eventuais testemunhas arroladas pelo Ministério Público 

devem ser intimadas através do oficial de justiça, conforme dispõe o artigo 

455, §4º, IV, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56236 Nr: 3926-17.2008.811.0037

 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-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO SOARES ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT 6.824, JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº: 3926-17.2008.811.0037 (Código 56236)

Vistos.

Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178358 Nr: 9769-79.2016.811.0037

 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: IRACEMA FERREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9769-79.2016.811.0037 (Código 178358)

Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fl. 94.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168811 Nr: 4654-77.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO JOSÉ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4654-77.2016.811.0037 (Código 168811)

Vistos.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO apresentada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando, em síntese, excesso 

na execução, ante a utilização de índices incorretos para o cálculo da 

correção monetária e dos juros de mora, o termo inicial dos juros, bem 

como a inclusão do 13° salário do último ano.

Às fls. 133/134, a parte exequente argumentou que utilizou como 

parâmetro de cálculo o valor da DER, bem como que a parte executada 

não demonstrou o índice de correção monetária utilizado.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, percebe-se que é necessária uma readequação dos 

cálculos apresentados pela parte exequente, vez que não observou a 

sentença de fls. 112/113, a qual determina a aplicação do artigo 1º-F da 

Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, em relação aos 

juros e correção monetária pelo manual de cálculos do Conselho da 

Justiça Federal.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, ACOLHO EM 

PARTE a impugnação apresentada à fl. 129 pelo executado e, por 

consequência, HOMOLOGO o valor por ele apresentado, à fl. 130-v, o qual 

se encontra em consonância com a decisão supramencionada.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Intime-se o advogado da parte exequente para que informe os dados 

bancários e, após, providencie-se o levantamento dos valores 

discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171026 Nr: 5706-11.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 

18597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, ACOLHO a 

impugnação apresentada às fls. 99/103 pelo executado e, por 

consequência, HOMOLOGO o valor por ele apresentado, à fl. 103, o qual 

se encontra em consonância com a decisão supramencionada.Proceda-se 

ao preenchimento dos documentos necessários visando à expedição do 

precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.Intime-se o advogado 

da parte exequente para que informe os dados bancários e, após, 

providencie-se o levantamento dos valores discriminados.Com a vinda da 

confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos 

para a extinção.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.Myrian 
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Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 58358 Nr: 6004-81.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ROSA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6004-81.2008.811.0037 (Código 58358)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte requerida devidamente intimada 

para manifestar-se quantos aos cálculos apresentados pela contadoria, 

deixou transcorrer o prazo, conforme certificado à fl. 178.

Assim, considerando que o executado foi intimado e não se manifestou, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela contadoria à fl. 174/175.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados pela contadoria à fl. 174/175.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122718 Nr: 5261-95.2013.811.0037

 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: SÔNIA APARECIDA GAMBETA PERES NUNES

 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:

 Processo nº: 5261-95.2013.811.0037 (Código 122718)

Vistos.

Considerando a existência de valor incontroverso nos autos, 

HOMOLOGO-O na forma apresentada pela parte executada à fl. 173.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados à fl. 173 (R$ 5.082,45).

Após, providencie o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores incontroversos, 

intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70772 Nr: 3084-66.2010.811.0037

 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-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sestílio Segundo Frison, MARLI INES MARTINS, 

ANGELIM DOS SANTOS BARALDI, HENRIQUE ALEXANDRE GATTO, DARCI 

OBERDAN DE SOUZA, GEOVANI HERBERTS, VAGNER DONIZETE JESUS 

DE SOUZA, SERGIO DENARDI, SANTO ÂNGELO BASSO, MILTON 

BISOGNIN, VALMOR EZEQUIEL DI DOMENICO, JOSÉ ALÉCIO MICHELON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, KELLY 

LORENZETTI KRZYZANIAK - OAB:RS/64.357, MIRIAN RIBEIRO 

RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651, TATIANA PEGHIM 

MERENDI RIBEIRO - OAB:14.044- A

 Ante o exposto, presentes indícios da prática de irregularidades no âmbito 

administrativo, e não se constatando a manifesta improcedência das 

pretensões ou mesmo a inadequação da via eleita, RECEBO A INICIAL, 

determinando a citação dos requeridos para apresentação de 

contestação, no prazo legal.Com a resposta, abra-se vista ao Ministério 

Público para manifestação.A demanda observará o rito comum (Lei nº 

8.429/92, artigo 17, caput).Cite-se e intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de 

dezembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126758 Nr: 9289-09.2013.811.0037

 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: JAINE LUCI SELIG CEZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 154 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122842 Nr: 5382-26.2013.811.0037

 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: ANA PEREIRA DOS SANTOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Max Farias da Silva - 

OAB:16575, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 170 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138594 Nr: 9411-85.2014.811.0037

 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: JOSEFA MORAIS ALVES

 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, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 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 
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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 

(23/04/2014 – fl. 36), 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, 

CONFIRMO 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.Sentença 

não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da 

condenação não deverá superar 1.000 (mil) salários mínimos (artigo 496, § 

3º, I, do CPC).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, 11 de dezembro de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138248 Nr: 9166-74.2014.811.0037

 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: GEOVANI HERBERTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 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 de início da incapacidade (17/11/2017 – fl. 

126), 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176400 Nr: 8741-76.2016.811.0037

 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: VERA APARECIDA LEANDRO

 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:

 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 06 (seis) meses, a 

partir desta sentença, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidas desde a data do 

requerimento administrativo (11/08/2016 – fl. 47), 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 do AUXÍLIO-DOENÇA, 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.Fixo honorários advocatícios em R$ 

1.000,00 (mil 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 

70% (setenta por cento) em favor do advogado público e 30% (trinta por 

cento) em favor do advogado da parte 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 estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138266 Nr: 9180-58.2014.811.0037

 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: CASSIA FELIX PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:MT/12770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:MT/ 10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:MT 12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES 

- OAB:MT/11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas, pois defiro os benefícios da justiça gratuita.Condeno a 

parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §2º e 19º, do 

Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, 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. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129347 Nr: 2170-60.2014.811.0037

 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: JOANITO ALVES RODRIGUES

 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:

 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 continue o pagamento do benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA 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 

(13/08/2013 – fl. 19) até a data de implantação do benefício determinada 

pela decisão de fls. 30/31, ressaltando que os juros moratórios e a 

correção monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas devem 

observar as orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 
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8.620/93.Fixo honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil 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 70% (setenta por cento) em 

favor do advogado público e 30% (trinta por cento) em favor do advogado 

da parte 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 estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126759 Nr: 9290-91.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES NEILA PREVEDELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJACKSON DA SILVA 

LOPES - OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 163 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128735 Nr: 1624-05.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ALVES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 1624-05.2014.811.0037 (Código 128735)

Vistos.

Defiro o pedido retro.

 Proceda-se conforme requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 44008 Nr: 6548-40.2006.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON MIRANDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT, LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA NASCIMENTO - 

OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - OAB:175890/SP, 

MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ALVES DE SOUZA - 

PROCURADOR - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo mais que consta, REJEITO a impugnação 

apresentada pelo executado à fl. 245/246 e, por consequência, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela parte exequente às fls. 

237/242 (R$ 38.319,40).Proceda-se ao preenchimento dos documentos 

necessários visando à expedição do precatório e/ou requisição de 

pequeno valor – RPV.Após, providencie-se o levantamento dos valores 

discriminados.Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção.Sem prejuízo, não obstante 

a parte autora, por meio de novo advogado, ter alegado que não recebeu 

os valores atrasados (fls. 248/250), verifica-se, da análise dos 

documentos juntados aos autos, que não existem prestações vencidas, 

visto que durante o processo o autor já recebia o benefício de 

auxílio-doença e, posteriormente, houve a conversão deste em 

aposentadoria por invalidez, de modo que não restam valores a serem 

executados pela parte autora.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de 

dezembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158146 Nr: 8179-04.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de fls. 90/91, para 

DETERMINAR: i.Que sejam descontados os valores já recebidos por meio 

do Benefício de Prestação Continuada, devendo a correção monetária e 

os juros de mora ser calculados nos exatos termos da sentença.Consigno 

que o cálculo dos honorários deverá englobar os valores pagos 

administrativamente, nos termos desta decisão.Ademais, considerando o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a fixação 

de honorários no caso de acolhimento parcial da impugnação, fixo 

honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do 

advogado público, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Após o prazo recursal, intime-se a parte exequente para apresentar 

novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, seguindo as diretrizes 

apontadas nesta decisão.Com a juntada dos cálculos, intime-se a parte 

executada para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163617 Nr: 2018-41.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIENE MOREIRA MOURA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, JANAINE OTTONELLI WOLFF - OAB:17269, RENATA CARRETO - 

OAB:MT 18.929-A, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº 2018-41.2016.811.0037 (Código 163617)

 Vistos.

Tendo em vista que não houve manifestação da parte autora após o 

retorno dos autos e considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127111 Nr: 96-33.2014.811.0037
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 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA DE OLIVEIRA BORGES

 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: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Processo nº 96-33.2014.811.0037 (Código 127111)

Vistos.

Sobre a impugnação à execução de fls. 321/331, diga a parte exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122675 Nr: 5217-76.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA GONÇALVES LOIOLA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5217-76.2013.811.0037 (Código 122675)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 181904 Nr: 11496-73.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MOURA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11496-73.2016.8.11.0037 (Código 181904)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que consta no polo passivo da demanda 

apenas o Estado de Mato Grosso. Dessa forma, proceda-se a intimação 

do requerido para que disponibilize ao interessado o exame de 

ressonância magnética da coluna, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

comprovar nos autos o seu cumprimento.

Após, decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139740 Nr: 10109-91.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENOURA MOISÉS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 10109-91.2014.811.0037 (Código 139740)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ALDENOURA 

MOISÉS ROSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 188/189, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 188/189.

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.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, da CNGC.

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, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134394 Nr: 6294-86.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALIA MOREIRA DE OLIVEIRA

 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:

 Processo nº: 6294-86.2014.811.0037 (Código 134394)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ROSALIA 

MOREIRA DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 114/115, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 114/115.

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.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, da CNGC.

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, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149157 Nr: 3929-25.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAI RODHA DOS SANTOS

 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:

 Processo nº 3929-25.2015.811.0037 (Código 149157)

Vistos.

Cumpra-se integralmente o despacho anterior, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122714 Nr: 5257-58.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES

 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:

 Processo nº: 5257-58.2013.811.0037 (Código 122714)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto às diretrizes apontadas na decisão de fl. 141.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112268 Nr: 2668-30.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORECY ANTONIO NARDES

 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:

 Processo nº 2668-30.2012.811.0037 (Código 112268)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114313 Nr: 4697-53.2012.811.0037

 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: OLIVEIRA & LORENZZON DE OLIVEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT, PASCOAL SANTULLO NETO - OAB:12887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4697-53.2012.811.0037 (Código 114313)

Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial 

juntado às fls. 164/186, no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160212 Nr: 507-08.2016.811.0037

 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: JOÃO ILÍDIO MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 507-08.2016.811.0037 (Código 160212)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Sobre a impugnação à execução de fls. 210/214, diga a parte exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154028 Nr: 6260-77.2015.811.0037

 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: CLAIR FERREIRA MENDES, CRISTIANO ROBERTO 

BATISTA SOARES, IVAIR NATAL BREDA, JOSÉ ALVES SILVA, 

GIVANILDO BATISTA DA SILVA, MARIO APARECIDO PEREIRA, OLDAIR 

JOSE RIBEIRO ROCHA, WELLINGTON BRAGA DE OLIVEIRA, MATHEUS 

MORALES CASTANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT, 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 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:

 Processo nº 6260-77.2015.811.0037 (Código 154028)

Vistos.

Proceda-se a inclusão dos beneficiados descritos à fl. 769 no polo 

passivo da demanda, inclusive na capa dos autos, os quais deverão, 

posteriormente, serem citados, conforme decisão de fl. 744.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152776 Nr: 5724-66.2015.811.0037
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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: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5724-66.2015.811.0037 (Código 152776)

 Vistos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas 

homenagens de estilo.

Consigno que, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do artigo 

1.010 do Código de Processo Civil, os autos serão remetidos ao tribunal, 

independentemente de juízo de admissibilidade.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122713 Nr: 5256-73.2013.811.0037

 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: MARINÊS TONET MINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, 

ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 Processo nº 5256-73.2013.811.0037 (Código 122713)

Vistos.

Sobre a petição e cálculos retro, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100949 Nr: 533-79.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA MUSSI DE SOUSA

 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, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 533-79.2011.811.0037 (Código 100949)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por OLGA MUSSI DE 

SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 221/222, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 221/222.

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.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, da CNGC.

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, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122716 Nr: 5259-28.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSE DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

Max Farias da Silva - OAB:16575, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 139 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se.Após, intime-se a parte 

exequente para apresentar novo cálculo, conforme decisão 

supramencionada.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165436 Nr: 2862-88.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIQUE JOAQUIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2862-88.2016.811.0037 (Código 165436)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por DELCIQUE 

JOAQUIM DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 186/187, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 186/187.

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.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, da CNGC.

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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 Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124602 Nr: 7174-15.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AMERICO FONZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karen Alexandra Eller - OAB:MT 

15.480-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7174-15.2013.811.0037 (Código 124602)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por JOSÉ AMERICO 

FONZAR em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 237/238, informação de pagamento de RPV/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado à fl. 237/238.

 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, 17 de dezembro de 2018

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134384 Nr: 6284-42.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Resplande Pereira

 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:

 Processo nº: 6284-42.2014.811.0037 (Código 134384)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por LUIZ RESPLANDE 

PEREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 111/112, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 111/112.

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.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, da CNGC.

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, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137501 Nr: 8677-37.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIA ROCHA GOMES

 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:

 Processo nº: 8677-37.2014.811.0037 (Código 137501)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ZÉLIA ROCHA 

GOMES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Os alvarás de liberação de valores foram assinados nesta data, bem 

como à fl. 66, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 66.

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.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, da CNGC.

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, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151759 Nr: 5177-26.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ALVES BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5177-26.2015.811.0037 (Código 151759)

Vistos.

Sobre a impugnação à execução de fls. 101/111, diga a parte exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131470 Nr: 3964-19.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DOMINGAS DE ABREU

 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:

 Processo nº: 3964-19.2014.811.0037 (Código 131470)

Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos 

autos documento em que conste a data de implantação do benefício.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122698 Nr: 5239-37.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORALICE FERREIRA DA SILVA COVATTI

 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:

 Processo nº 5239-37.2013.811.0037 (Código 122968)

Vistos.

Sobre a petição e cálculos retro, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157522 Nr: 7874-20.2015.811.0037

 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: ROSÁLIA DE SOUSA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

VALDIVAN DINIZ LINHARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D 

AVILA - OAB:14063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de 

Serviço 02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, DESIGNO PERÍCIA 

para o dia 20/02/2019, às 08h00. INTIMO as partes, por 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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47191 Nr: 2627-39.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECIO BORGEO - ME, ALECIO BORGEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:6799, FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA COSTA S. SOARES - 

OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - OAB:OAB/MT 

15.465

 Processo nº: 2007/131 (Código 47191)

Vistos.

Tendo em vista a petição de fls. 118/119, intime-se a parte exequente para 

se manifestar no feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 8215 Nr: 30-49.1997.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA NOVA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA, EDUARDO PERIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE AQUINO 

SOUSA - OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIELA KENSY KUSIACK - 

OAB:18.479 - B, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B, WELLINGTON 

MARLOS SALLA BERG - OAB:18.393 MT

 Processo nº 3049-1997.811.0037 (Código 8215)

Vistos.

Sobre a petição retro, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 18 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75330 Nr: 7644-51.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVERCINO DOMINGOS LOPES, VANDERLEI LOPES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278/MT, SAMARA QUINTEIRO LIMA - OAB:13818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº: 7644-51.2010.811.0037 (Código 75330)

Vistos.

Previamente à liberação dos valores depositados nos autos, CHAMO O 

FEITO A ORDEM para determinar a intimação da parte autora para juntar 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a situação atual do processo de 

inventário do de cujus JOVERCINO DOMINGOS LOPES, visto que os 

herdeiros estão representados pelo inventariante VANDERLEI LOPES DA 

SILVA.

Ainda, deve o inventariante trazer aos autos a qualificação e os 

documentos pessoais dos herdeiros, inclusive da viúva do de cujus.

Sem prejuízo, proceda-se a liberação do valor referente aos honorários de 

sucumbência de fl. 156.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 127752 Nr: 705-16.2014.811.0037

 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): MABE CAMPINAS ELETRODOMESTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO LEITE CARNEIRO - 

OAB:21428-B, FERNANDA L. F; RIGO - OAB:, JANAINE OTTONELLI 
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WOLFF - OAB:17269, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, 

ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE OLIVEIRA - OAB:, 

WILLIAN RUIZ DA SILVA - OAB:25599/0

 Vistos etc.

 A parte exequente requer a expedição de ofício online ao Sistema 

BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias 

eventualmente encontradas em nome do executado.

Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo de 

Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no artigo 

11 da Lei nº 6.830/80, constituindo pretensão legítima do credor.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

De fato, constituindo a penhora online recurso legítimo para o 

prosseguimento regular do feito, com o consequente adimplemento 

coercitivo da obrigação pecuniária, mister a efetivação da medida, nos 

termos legais, para a realização do direito.

Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os ativos financeiros 

do executado.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

 Primavera do Leste (MT), 20 de abril de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito Designada

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150446 Nr: 4601-33.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIA. DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES - 

OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - 

OAB:18480-B, GIOVANA BACH - OAB:23696/O, MARCUS VINICIUS 

GREGORIO MUNDIUM - OAB:14235-O, RENATA CARRETO - OAB:MT 

18.929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente dos 

Embargos Declaratórios para requer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127752 Nr: 705-16.2014.811.0037

 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): MABE CAMPINAS ELETRODOMESTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO LEITE CARNEIRO - 

OAB:21428-B, FERNANDA L. F; RIGO - OAB:, JANAINE OTTONELLI 

WOLFF - OAB:17269, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, 

ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE OLIVEIRA - OAB:, 

WILLIAN RUIZ DA SILVA - OAB:25599/0

 Processo nº: 705-16.2014.811.0037 (Código 127752)

Vistos em correição.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome do executado, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012271-83.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILNEIDE DALLA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (art. 534, do CPC). Primavera do Leste-MT., 18/12/18. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011153-72.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI CRISTINA DE OLIVEIRA HENGEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (art. 534, do CPC). Primavera do Leste-MT., 18/12/18. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011760-85.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANI MARIA LONDERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO BRESCOVICI OAB - MT0011280A (ADVOGADO(A))

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (art. 534, do CPC). Primavera do Leste-MT., 18/12/18. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012555-91.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA FERRAZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (art. 534, do CPC). Primavera do Leste-MT., 18/12/18. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8012270-98.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI PEDROLO VERGILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (art. 534, do CPC). Primavera do Leste-MT., 18/12/18. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011771-17.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (art. 534, do CPC). Primavera do Leste-MT., 18/12/18. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011115-60.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALDENOURA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (art. 534, do CPC). Primavera do Leste-MT., 18/12/18. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011755-63.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO BRESCOVICI OAB - MT0011280A (ADVOGADO(A))

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (art. 534, do CPC). Primavera do Leste-MT., 18/12/18. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011761-70.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (art. 534, do CPC). Primavera do Leste-MT., 18/12/18. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012534-18.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN MARCOS OLIVEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (art. 534, do CPC). Primavera do Leste-MT., 18/12/18. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011148-50.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILAINE BREGALDA BERTOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (art. 534, do CPC). Primavera do Leste-MT., 18/12/18. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011154-57.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM REGINA PIANA GUIRALDELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (art. 534, do CPC). Primavera do Leste-MT., 18/12/18. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012260-54.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANIE REGINA FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (art. 534, do CPC). Primavera do Leste-MT., 18/12/18. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011772-02.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE ALBUQUERQUE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o 

cumprimento de sentença, apresentando demonstrativo discriminado e 
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atualizado do crédito (art. 534, do CPC). Primavera do Leste-MT., 18/12/18. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002468-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL LUCAS BASILIO DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE ANTONIO BARIANI DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002468-30.2017.8.11.0037. REQUERENTE: AGUIA COMERCIO DE 

ALIMENTOS EIRELI - EPP REQUERIDO: ISMAEL LUCAS BASILIO DA SILVA, 

JOSE ANTONIO BARIANI DE ARRUDA Vistos, Defiro integralmente pedido 

constante do id. 17001913. Cumpra-se. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010968-68.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO JORGE ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010968-68.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: EVANDRO JORGE ZANATTA - 

EPP EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, Junte-se 

extrato (ou certifique a respeito) para constatar a informação do id. 

16771923. Caso haja saldo remanescente, expeça-se o alvará em favor 

do credor, conforme requerido, arquivando-se em seguida os autos. Caso 

contrário, certifique-se e arquive-se. PRIMAVERA DO LESTE, 18 de 

dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005182-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL SILVA BORDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

no prazo de cinco dias, conforme cálculo id 16881383 sujeito à 

atualização. Primavera do Leste, 18 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010958-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte promovente para efetuar o pagamento da custas 

processuais, no prazo de cinco dias, conforme cálculo id 16887369 sujeito 

à atualização. Primavera do Leste, 18 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOICIMARA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte promovente para efetuar o pagamento da custas 

processuais, no prazo de cinco dias, conforme cálculo id 14331656 sujeito 

à atualização. Primavera do Leste, 18 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012242-96.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COTRIMAC COTRIGUACU MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte promovente para efetuar o pagamento da custas 

processuais, no prazo de cinco dias, conforme cálculo id 17090567 sujeito 

à atualização. Primavera do Leste, 18 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004773-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA DREMAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004773-84.2017.8.11.0037. REQUERENTE: OTICA DREMAR LTDA - ME 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Da análise dos autos, verifica-se 

que a parte promovente, não compareceu à audiência de conciliação 

realizada conforme termo de audiência juntado apesar de devidamente 

intimada. 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. 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. 

Publicada e registrada no Sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 11 de Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILMA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000246-55.2018.8.11.0037 

Promovente: OTICA POPULAR LTDA - ME Promovido: EDILMA DA SILVA 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por OTICA POPULAR LTDA - 

ME em face de EDILMA DA SILVA. FUNDAMENTO E DECIDO A parte autora 

requereu o arquivamento do processo, haja vista não ter encontrado 

endereço da parte executado, sendo assim, deve o processo ser extinto 

sem resolução do mérito, conforme leciona o artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, uma vez que a autora não promoveu as 

diligências necessárias para preenchimento dos pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido do processo. Vejamos: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: IV - verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme art. 485, inciso IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e 

custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 14 de 

dezembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 14.12.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002709-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MONICA DIAS SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT10457/O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS em correição. DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, 

nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior 

constatei que a ordem de penhora foi um sucesso absoluto, de forma que 

procedi à ordem de transferência do valor para a conta de Depósitos 

Judiciais do Tribunal de Justiça. INTIME-SE o devedor dando-lhe 

conhecimento da penhora para, querendo, oferecer impugnação em 15 

dias. Serve a presente decisão como ofício para vinculação do valor ao 

processo na Conta de Depósitos Judiciais. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 17 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006435-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006435-83.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BRUNO CARDOSO DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Expeça-se o alvará à parte reclamante 

(3.500,00), com acréscimos para zerar a conta. Observe, em caso de 

liberação a advogado (a), se o mesmo (a) tem poderes para receber 

valores em nome de seu constituinte. O saldo complementar pleiteado pelo 

reclamante não tem o mínimo fundamento. O acordo foi firmado em 

17.04.2018, constando o prazo de 60 dias para pagamento. O depósito do 

acordo foi feito em 12.06.2018 (id. 16298516), portando, dentro do prazo 

legal. Irrelevante a data que tenha sido informado o depósito. É com este 

que se desincumbe o devedor de sua obrigação, e não com a informação 

a respeito, mesmo porque, a partir da data do depósito judicial o valor 

passa a ser corrigido diariamente, constituindo a demora em 

comunicar/comprovar nos autos mera irregularidade para a qual não há 

qualquer sanção. Expedido o alvará, arquive-se/dê-se baixa nos autos. 

PRIMAVERA DO LESTE, 18 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008197-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1008197-03.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARILEI SCHUSTER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Trata-se da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

morais c/c antecipação de tutela de urgência, pleiteado por Marilei 

Schuster em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia 

Elétrica S.A, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. 

Alega na petição inicial que a reclamante é usuária da unidade 

consumidora n°6/1255536-3, localizado na estrada Rural, s/n, no município 

de Poxoréu/MT. Afirma que em meados de novembro de 2018, houve a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica de sua unidade 

consumidora, em virtude da queda da chave de distribuição, ocasionado 

por um forte temporal. Aponta que solicitou suporte técnico, tanto pelo Call 

Center quanto pessoalmente nos pontos de atendimento da reclamada, no 

entanto, não obtivera êxito, pois até o momento não houve o 

restabelecimento da energia elétrica. Por fim, a autora requer através da 

antecipação de tutela de urgência, o imediato restabelecimento de energia 

elétrica da unidade consumidora n°6/1255536-3, sob pena de multa a ser 

arbitrada por este juízo. É o relato. Decido. A concessão de tutela 

antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de elementos 

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

resultado útil do processo. Dê início, consigno que a autora comprovou 

através de imagens que houve a queda da chave de distribuição do 

fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora rural, o que 

deve ser restabelecido somente pelos prepostos da concessionária de 

energia elétrica, ante o risco eminentemente de morte por pessoas não 

habilitadas para tanto. Em se tratando das relações consumeristas, o 

artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que os serviços 

essenciais, como fornecimento de energia elétrica, hipótese dos autos, 

devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua, pois a 

autora relata que solicitou diversas vezes o restabelecimento de energia 

elétrica, tanto pelo CALL CENTER quanto pelo atendimento presenciais e 

até o momento não obtivera êxito, totalizando, assim, 28(vinte e oito) dias. 

Portanto, presente a probabilidade do direito da parte reclamante, bem 

como o perigo de dano, visto que se trata de serviço essencial. Posto 

isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a 

reclamada Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia Elétrica S.A, 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora 

n°6/1255536-3, em nome de Marilei Schuster, localizado na Estrada Rural, 

S/N, Cep 78.830-000, Poxoréu/MT, número do medidor 0001382632, no 

prazo de 05(cinco) horas, sob pena de multa por hora que fixo em 

R$1.000,00(um mil reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). 
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Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

15/05/2019, às 08h40min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação, a ser cumprido imediatamente pelo 

plantão judiciário. Proceda-se a intimação da liminar no endereço da 

reclamada Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, na cidade 

de Primavera do Leste/MT. Primavera do Leste-MT, 18 de dezembro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000904-16.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO BATISTA COSTA 

SILVA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

8.073,80 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 18 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43268 Nr: 5604-38.2006.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291

 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, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 17 de dezembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 135574 Nr: 7244-95.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UALAS APARECIDO CORREIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 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, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 30 de janeiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 135574 Nr: 7244-95.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UALAS APARECIDO CORREIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 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, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 30 de janeiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212476 Nr: 5239-61.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 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, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 18 de dezembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215491 Nr: 6766-48.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO HENRIQUE DA COSTA ZUFFO, 
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WILLIAN SILVA DE ALMEIDA, SOELY DE OLIVEIRA, KELVIS THAYRONI 

IZIDORO XAVIER, MARCOS OTAVIO DA CRUZ MELO, ROMILSON ALVES 

XAVIER, DANUZIA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JOÃO BATISTA CAMARGO DA 

SILVA - OAB:MT 19.307

 Autos código 138674

Vistos.

1. Quanto ao requerimento formulado às fls. 190/191, indefiro-o, uma vez 

que este não está devidamente instruído, e, ainda, pela eminente perda do 

objeto haja vista que o ano letivo se encerra no dia 14/12/2018.

2. No entanto, caso o requerimento seja estendido para o próximo ano 

letivo, este deverá estar instruído por documentos que comprovem a 

necessidade do acompanhamento, o período em que se fará necessário o 

acompanhamento, e os horários do início e término do acompanhamento, 

para que então seja estabelecido novo padrão de recolhimento domiciliar.

3. Sem mais, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 23/01/2018 às 13h00min, onde serão ouvidos 

o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 12 de dezembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 108/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ 

GARCIA, Analista Judiciária, matrícula 21265, para exercer a função de 

Gestora Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível, a partir da publicação.

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

 Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006380-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVELI SALETE TEDESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNERLEY PEREIRA (RÉU)

 

1006380-89.2018.8.11.0040 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 de citação e intimação, 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, 18 de dezembro de 

2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007386-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO PEDRO POTRICH (REQUERENTE)

DELMA BRIDI POTRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ (REQUERIDO)

JAIR PAULO VERGUTZ (REQUERIDO)

 

1007386-34.2018.8.11.0040 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, 18 de dezembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002980-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN TIEMI FREITA ANBO OAB - MT0014097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS (REQUERIDO)

JOSE FLAVIO (REQUERIDO)

DIOGO RICARDO BAVARESCO (REQUERIDO)

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (REQUERIDO)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (REQUERIDO)

GISELE PAULA CELLA BAVARESCO (REQUERIDO)

ALICE MARIA BINSFELD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - 459.447.501-97 (PROCURADOR)

GERALDINO RIBEIRO OAB - 251.302.779-53 (PROCURADOR)

MARCOS FAVARETTO RIBEIRO OAB - 060.208.649-36 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

1002980-67.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) parte(s) CREDORA 

e DEVEDORA, para no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem-se 

acerca do Laudo Pericial. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002975-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos, intimando advogado da parte autora, para que, 

querendo, apresente impugnação a contestação.

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85905 Nr: 5296-17.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA STIEVEN PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 Intimação do advogado(a)ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN, para 

devolução dos autos nº 5296-17.2011.811.0040, Cod. 85905, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33779 Nr: 2935-03.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBFSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MUSTAFÁ DE 

SOUZA - OAB:6113/MS

 Intimação do advogado(a)ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, para devolução dos 

autos nº 2935-03.2006.811.0040, Cod. 33779, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50259 Nr: 552-47.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO PEDRO FANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE MELO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a)JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI, para 

devolução dos autos nº 552-47.2009.811.0040, Cod. 50259, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123820 Nr: 1721-59.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Pablo Carboni da Silva - 

OAB:19326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1721-59.2015.811.0040

Código Apolo nº: 123820

Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos verifico que os herdeiros menores estão 

devidamente representados pela genitora, ora inventariante, que constituiu 

procurador à fl. 09, de modo que a constituição de curador especial 

conforme determinado à fl. 149 se faz desnecessária.

Assim, CHAMO O FEITO A ORDEM para destituir o curador especial do seu 

encargo.

De outro lado, considerando que há interesses de herdeiros menores, bem 

como a discordância expressa da Fazenda Pública Estadual no valor 

atribuídos aos bens que perfazem o espólio (fls. 120-121), verifico a 

impossibilidade de dispensa da realização de avaliação, conforme se 

depreende do art. 633 do CPC.

Assim, EXPEÇA-SE mandado de avaliação dos bens arrolado nas 

primeiras declarações (fls. 21-28).

Realizada avaliação, manifestem as partes, as Fazendas Públicas e o 

Ministério Público, para manifestarem em 15 (quinze) dias.

Intime-se o curador especial constituído desta decisão.

Após, voltem os autos conclusos.

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80622 Nr: 50-40.2011.811.0040

 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: SANDRA MARCIA CHUPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONI GERALDO CARLOTT (espolio), 

CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA CARLOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 80622

Vistos, etc.

Considerando a declaração juntada pelos os herdeiros às fls. 56-58 

concordando com o pedido inicial, determino a intimação dos requerentes 

para que comprovem o recolhimento de ITBI sobre o imóvel em questão, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 95753 Nr: 7652-48.2012.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS DOMINGOS GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RUSSI, IVONE RUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS HENRIQUE ALMEIDA 

SCARSINSKI - OAB:15108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 95753

Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para se manifestar nos autos, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, § 1º do CPC/15.

Após, concluso para as deliberações pertinentes.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87335 Nr: 6836-03.2011.811.0040

 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: NATANAEL RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONI GERALDO CARLOTT (espolio), 

CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA CARLOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 87335

Vistos, etc.

Considerando que o herdeiro devidamente citado, deixou de se manifestar 

nos autos, bem como pela declaração juntada pelos demais herdeiros às 

fls. 62-63 concordando com o pedido inicial, determino a intimação dos 

requerentes para que comprovem o recolhimento de ITBI sobre o imóvel 

em questão, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 127081 Nr: 4108-47.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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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: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGC(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLIANI LIS CURVO DA SILVA 

- OAB:MT 14.665 E, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

RODOLFO AMORIM MOLINA - OAB:9681-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 485 I c/c art. 321, parágrafo único, 

ambos do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito.Condeno a parte embargante ao pagamento de custas 

processuais.Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de 

contraditório.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e intime-se o autor para que recolham as custas processuais no 

prazo de 05 (cinco) dias.Após, recolhida as custas processuais, 

arquivem-se os autos.Caso reste infrutífera a intimação, a secretaria 

deverá realizar a providências descritas no art. 352, § 1º e 2º, da 

CNGC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33834 Nr: 2987-96.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO SANTOS SCARPELLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DOMINGUES 

SIQUEIRA - OAB:11004-B

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 160782 Nr: 9567-93.2016.811.0040

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ELIDE MARTINELI OENNING FRAGATA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI FRAGATA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 160782

Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para se manifestar nos autos, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, § 1º do CPC/15.

Após, concluso para as deliberações pertinentes.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 147161 Nr: 2584-78.2016.811.0040

 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: HÉLIO HORÁCIO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19.731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 FIXO os honorários do perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

com fundamento no item 3.2 da tabela de honorários da Resolução nº 

232/2016 do CNJ.Nos termos do art. 465, § 4º, INTIME-SE a parte requerida 

para que faça o pagamento da sua quota-parte dos honorários 

periciais.Juntado o laudo pericial, EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor 

do perito, no valor arbitrado, devendo o mesmo ser intimado para que 

recolha a certidão de crédito nesta Secretaria Judicial, no prazo de 30 

(trinta) dias.O laudo de avaliação deverá conter os requisitos legais, em 

especial, aqueles contidos no art. 872 do CPC/2015. Com o aporte do 

laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo de 10 (dez) 

dias.Após tudo cumprido, VENHAM os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 143676 Nr: 647-33.2016.811.0040

 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: AROLDO COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Processo nº: 647-33.2016.811.0040Código nº: 143676 FIXO os 

honorários do perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), com 

fundamento no item 3.2 da tabela de honorários da Resolução nº 232/2016 

do CNJ.Nos termos do art. 465, § 4º, INTIME-SE a parte requerida para que 

faça o pagamento da sua quota-parte dos honorários periciais.Juntado o 

laudo pericial, EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor do perito, no valor 

arbitrado, devendo o mesmo ser intimado para que recolha a certidão de 

crédito nesta Secretaria Judicial, no prazo de 30 (trinta) dias.O laudo de 

avaliação deverá conter os requisitos legais, em especial, aqueles 

contidos no art. 872 do CPC/2015. Com o aporte do laudo, INTIMEM-SE as 

partes para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.Após tudo cumprido, 

VENHAM os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108082 Nr: 608-07.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A, SERASA 

EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARA RODRIGUES 

CORDEIRO TAVARES - OAB:3961-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A, SANI CRISTINA GUIMARÃES - OAB:

 Código nº: 108082.

Vistos etc.

I - RECEBO o cumprimento de sentença às fls. 271/272. PROCEDA-SE a 

secretaria com as alterações necessárias no sistema Apolo e capa dos 

autos.

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

o valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme § 1º, do art. 

523, do CPC/2015.

III – Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, deverá a 

Gestora Judiciária deverá certificar o ocorrido nos autos, e expedir, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do disposto no art. 523, § 3º do CPC.

 IV - Oferecida impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE 

quanto à tempestividade, e INTIME-SE o credor para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131718 Nr: 6235-55.2015.811.0040

 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: ELPIDIO DAROIT, IVONE BEDIN DAROIT, VALDIR 

DAROIT, ELIRIO DAROIT, JANETE APARECIDA MACHADO DE SOUZA, 

LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE HÉLICA DA SILVA ICHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 
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OAB:10 937-MT, MARCIELI DAPONT - OAB:18090, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Código: 131718

Vistos etc.

Previamente a análise da petição de cumprimento de sentença (fls. 68-70), 

determino a intimação do advogado da parte autora, via DJE, para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do disposto no termo de 

acordo (fl. 57) que prevê “o atraso no cumprimento de qualquer uma das 

parcelas estabelecidas neste acordo, implicará no imediato 

prosseguimento do processo de rescisão contratual”, devendo informar o 

interesse no prosseguimento do feito ou na execução da sentença, que 

constitui novação.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57230 Nr: 1060-56.2010.811.0040

 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: SÉRGIO LUIZ DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A

 Código Apolo nº: 57230

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram das instâncias superiores, 

intime-se a requerida para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002440-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE BRITO (REQUERENTE)

MARIA RODRIGUES NUNES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES DE BRITO OAB - MT24137/O-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES DA SILVA OAB - PR28491 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAYNA RODRIGUES DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002440-53.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

JAIR DE BRITO, MARIA RODRIGUES NUNES DE BRITO REQUERIDO: 

JANAYNA RODRIGUES DE BRITO Vistos, etc. Cuida-se de pedido de 

alvará judicial, juntado sob id nº 17044553, para que o curador provisório 

possa realizar a transferência do veículo TOYOTA/COROLLA GLI, Chassi 

9BRBLWHE3H0083432, cor prata, ano/modelo 2016/2017 em nome da 

curatelada, para terceiro, alegando que vendeu o veículo, mas precisa de 

autorização judicial para realizar a transferência do veículo junto ao 

DETRAN/MT. DECIDO. Da interpretação do art. 1.741 c/c 1.781 do Código 

Civil, infere-se que compete ao curador a administração dos bens favor 

dos interesses do curatelado, no caso da alienação de bens móveis, o art. 

1.748, IV, do Código Civil, aplicável ao caso por força do art. 1.781 do 

mesmo Código, dispõe que o curador poderá, com a autorização do juiz 

“vender-lhe os bens móveis, cuja conservação não convier, e os imóveis 

nos casos em que for permitido”. No caso, o curador provisório alega que 

no ano de 2017 adquiriu o veículo TOYOTA/COROLLA GLI, Chassi 

9BRBLWHE3H0083432, cor prata, ano/modelo 2016/2017 em nome da 

curatelada com o benefício da isenção do IPI, continua, asseverando que 

no corrente ano realizou a venda desse veículo para terceiro e em 

seguida adquiriu novo veículo, também em nome da curatelada. Contudo, 

não conseguiu realizar a transferência do veículo junto ao DETRAN/MT, 

ante a necessidade de autorização judicial. Pois bem. Diante do cenário 

apresentado, verifico que o curador não conseguiu justificar a 

necessidade da alienação do veículo descrito acima, vez que não 

mencionou e não trouxe prova dos motivos que não lhe convêm a 

conservação veículo, conforme dispõe o art. 1.748, do Código Civil, razão 

pelo qual o pedido deve ser indeferido. Tal entendimento informa a 

percepção verificada no presente momento, logo, não impedindo uma 

posterior concessão da autorização pretendida, por certo, diante de uma 

satisfatória demonstração da superveniente imprescindibilidade do 

desfazimento do bem, para acudir uma premente necessidade da 

proprietária, seja por questões de saúde, seja por evidente vantagem 

patrimonial, sem olvidar que a interditada não apresenta no momento 

situação de miserabilidade. Assim, INDEFIRO o pedido de autorização de 

transferência. Tendo em vista o encerramento da fase postulatória, 

DETERMINO a realização de prova pericial, nomeio como perita do juízo a 

Dra. Vânia Sato Ikuhara, CRM-MT nº 6954, com endereço na Avenida 

Brasil, nº 2377, Bairro Vila Romana, Sorriso/MT. Conste na intimação que o 

perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do laudo a contar 

da sua ciência desta decisão, o qual, desde já, estabeleço como 

QUESITOS do Juízo: 1) O interditando(a) possui alguma enfermidade ou 

deficiência mental que o impede de ter o necessário discernimento para a 

prática dos atos da vida civil? Em caso positivo, qual? 2) O interditando(a) 

mesmo por causa transitória, é incapaz de exprimir a sua vontade? 3) O 

interditando(a) é ébrio habitual, viciado(a) em tóxicos e/ou portador(a) de 

deficiência mental, que lhe acarreta redução do discernimento? 4) O 

interditando(a) é excepcional, sem desenvolvimento mental completo? 5) O 

interditando(a) é pródigo? 6) O interditando(a) pode ser considerado 

absolutamente incapaz para praticar os atos da vida civil? Por quê? 7) O 

interditando(a) pode ser considerado relativamente incapaz para prática 

dos atos da vida civil? Quais os limites da incapacidade relativa? Por quê? 

8) A eventual incapacidade do interditando(a) tem caráter permanente ou 

transitório? 9) Outras considerações que o Sr.(a) Perito entender 

relevantes. INTIMEM-SE as partes e o Ministério Público para que 

apresentem seus quesitos para a produção de prova pericial, no prazo de 

10 (dez) dias. Considerando que a prova pericial foi requerida por ambas 

as partes, os honorários deverão ser fracionados em 50% por cento para 

parte, nos termos doa art. 95 do CPC. Por se tratar da parte autora 

beneficiária da gratuidade de justiça, a quota-parte dos honorários 

periciais devidos por esta deverá ser arcada pelo Estado. Com efeito, 

deve ser aplicada no processo a resolução de n° 232 de 13 de julho de 

2016, que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no 

âmbito da justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no 

artigo 95, § 3°, inciso II do CPC, uma vez que inexiste órgão conveniado 

para realização de tal serviço vinculado ao TJMT. Assim, FIXO os 

honorários do perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), com 

fundamento no item 3.1 da tabela de honorários da Resolução nº 232/2016 

do CNJ. Nos termos do art. 465, § 4º, INTIME-SE a parte autora para que 

faça o pagamento da sua quota-parte dos honorários periciais. Juntado o 

laudo pericial, EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor do perito, no valor 

arbitrado, devendo o mesmo ser intimado para que recolha a certidão de 

crédito nesta Secretaria Judicial, no prazo de 30 (trinta) dias. O laudo de 

avaliação deverá conter os requisitos legais, em especial, aqueles 

contidos no art. 872 do CPC/2015. Com o aporte do laudo, INTIMEM-SE as 

partes para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Após tudo cumprido, 

VENHAM os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006992-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006992-27.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 
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ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RÉU: CONSTRUTORA BS S.A. 

VISTOS. Compulsando os autos verifico que a parte autora não instruiu 

corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os respectivos 

comprovantes de recolhimento referente às custas e taxa judiciária. 

Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar o recolhimento das custas 

e taxa judiciária, sob pena de seu indeferimento, na forma do disposto no 

art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005443-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL JOSE LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005443-79.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ISRAEL JOSE LUIZ RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO Vistos. Diante do transcurso de quase dois meses do 

pedido de dilação de prazo requerido na petição de Id 16033533, 

INTIME-SE a parte autora para comprovar o recolhimento das custas 

iniciais e taxa judiciária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do feito. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006712-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS CERUTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006712-56.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MATHEUS CERUTTI RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A VISTOS. Cuida-se 

de Pedido Cautelar Antecedente de Exibição de Documentos proposta por 

MATHEUS CERUTTI, em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, 

qualificados nos autos. Pois bem. Analisando o feito, observo que a parte 

autora não juntou aos autos qualquer documento a comprovar a alegada 

contratação e aquisição de cotas junto à empresa requerida, sendo 

necessária, portanto, a emenda à inicial, sob pena de indeferimento da 

inicial por ausência de prova mínima da existência da relação jurídica. A 

propósito: "RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DA 

RELAÇÃO JURÍDICA - EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – 

NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – 

PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.1. É ônus do autor fazer prova 

mínima do seu direito, na hipótese, a existência de relação jurídica entre as 

partes. 2. A falta de adoção, pela parte autora, das providências 

necessárias à regularização do defeito apontado na petição inicial, enseja 

a extinção da ação, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo 

Civil. (TJMT, 1000347-03.2018.8.11.0002, Des. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, 

Publicado no DJE 23/11/2018) - destaquei. Posto isso, INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos os 

documentos que comprovem a alegada contratação dos serviços 

dispensados pela requerida, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do processo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006656-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA CRISTINA MENIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006656-23.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: CAMILA CRISTINA MENIN VISTOS. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. Não obstante a petição 

inicial sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em 

mora por meio de Notificação Extrajudicial, verifica-se que não há a 

comprovação efetiva da notificação do devedor, e nem mesmo esgotadas 

as tentativas de sua intimação. Nesse sentido, vejamos o entendimento 

consolidado do Supremo Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA 

E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM 

MORA - NOTIFICAÇÃO E PROTESTO ENTREGA INTERNA ‘NÃO 

AUTORIZADA’ - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

Sendo oportunizada a emenda à petição inicial, e não comprovada a 

constituição em mora do devedor, por protesto ou notificação extrajudicial 

enviada no endereço informado no contrato, impõe-se o indeferimento da 

petição inicial. (Ap 54546/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2014, 

Publicado no DJE 10/11/2014) Sendo assim, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, 

demonstrando a mora, sob pena de indeferimento da inicial, na forma do 

disposto no art. 321 c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005777-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON FELLIS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005777-16.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

WEVERTON FELLIS DA SILVA Vistos. Defiro o requerido em Id 16559285. 

Escoado o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007121-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PANIAGO CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA DE LIMA OAB - MT20041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 22 

de março de 2019, às 09:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 18 de dezembro de 2018. DANILA 
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TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006979-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTERRA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006979-28.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM RÉU: BENTERRA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA - 

ME VISTOS. Compulsando os autos verifico que a parte autora não instruiu 

corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os respectivos 

comprovantes de recolhimento referente às custas e taxa judiciária. 

Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar o recolhimento das custas 

e taxa judiciária, sob pena de seu indeferimento, na forma do disposto no 

art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006983-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANI CRISTINA MAZONI (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006983-65.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM RÉU: DAIANI CRISTINA MAZONI VISTOS. Compulsando os 

autos verifico que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis 

que não encartou aos autos os respectivos comprovantes de 

recolhimento referente às custas e taxa judiciária. Sendo assim, INTIME-SE 

a parte requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo comprovar o recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena 

de seu indeferimento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único 

c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007177-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007177-65.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: CEZARIO SAPIAGINSKY VISTOS. 1. 

RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as 

custas preliminares. 2. CITE-SE a parte requerida, para pagamento do 

valor pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo constar no 

mandado que, se não houver pagamento ou não forem opostos embargos 

no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo (art. 701 NCPC). 3. Fixo, 

desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa. 

Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no prazo 

legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). 4. Consigne-se que caso 

a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. 5. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. 6. Expeça-se 

o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007278-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AMONICA ZATTA (EXECUTADO)

PAULO MAIA (EXECUTADO)

ANA FRANCISCO BASSAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007278-05.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: MARIA 

AMONICA ZATTA, ANA FRANCISCO BASSAN, PAULO MAIA VISTOS. 1 - 

RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as 

custas preliminares. 2- CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no mandado o 

prazo para oposição dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, 

exceto na hipótese do art. 919, §1º, do CPC. 3 - Não noticiado o 

pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato à 

penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e 

intimando as partes executadas na mesma oportunidade. 4 - Havendo 

indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser consignada no 

mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça. 5 - Não havendo 

depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos bens móveis ou 

imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio exequente, que 

deverá firmar compromisso. 6 - Não encontrado o devedor, proceda o Sr. 

Oficial de Justiça ao arresto de quantos bens quantos bastem para 

garantia da execução, observado o procedimento previsto no art. 830, 

§1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens suficientes para garantia da 

execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento dos devedores. 8 - Em 

conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em favor do 

advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “1” acima. 9 – Se requerido, 

proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da execução 

para fins de averbação premonitória no registro público, nos termos do art. 

828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição. 10 - Consigne-se que 

caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Cumpra-se, servindo cópia como mandado. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007137-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA FATIMA MACHADO (REQUERENTE)

FIORINDO VACARIN (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AMERICO LUENGO ALVES OAB - SP220757 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007137-83.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: FIORINDO VACARIN, NILVA FATIMA MACHADO VISTOS. 

Compulsando os autos verifico que a parte autora não instruiu 

corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os respectivos 

comprovantes de recolhimento referente às custas e taxa judiciária. 

Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar o recolhimento das custas 

e taxa judiciária, sob pena de seu indeferimento, na forma do disposto no 

art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007411-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZO HENRIQUE DE LARA (REQUERIDO)

SIDNEY SANTANA DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007411-47.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP 

REQUERIDO: SIDNEY SANTANA DE LARA, NILZO HENRIQUE DE LARA 

VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia como 

mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens 

e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, 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”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007461-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA VINCENSI DONATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007461-73.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: SANDRA VINCENSI 

DONATO VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia 

como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as 

homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007484-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA GUARESCHI SCHUNARK (REQUERIDO)

JOSE SCHUNAK (REQUERIDO)

CRISTIAN JOSE SCHUNAK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007484-19.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: CRISTIAN JOSE 

SCHUNAK, JOSE SCHUNAK, AMELIA GUARESCHI SCHUNARK VISTOS. 1.) 

CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia como mandado. 2.) 

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens e baixas de 

estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária 

da gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial 

de Justiça, deverá efetuar o pagamento, 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”, a qual irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001074-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMYLA BEZERRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001074-76.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

SAMYLA BEZERRA DE ARRUDA RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida. Foi apresentada contestação, tendo a parte 

autora deixado transcorrer em branco o prazo para apresentação de 

impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, 

restando evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via 

jurisdicional no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser 

afastada a alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, 

uma vez que é plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte 

autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear indenização 

do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via 

administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 
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indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Da mesma forma, 

não há que se falar em inépcia da inicial, já que os fatos foram narrados 

na inicial com clareza, sendo a exordial devidamente instruída com os 

documentos necessários. Posto isto e não havendo outras questões a 

serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há 

invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) 

dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 

465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou 

assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Considerando que a produção da prova pericial foi pleiteada pela parte 

requerida, conforme fls. 158/158v, DETERMINO a intimação da mesma 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a integralidade do valor 

devido dos honorários (Art. 465, §3º c/c artigo 95, ambos do CPC). Deixo 

consignado que 50% do valor depositado será liberado no início da perícia 

e o restante após a entrega do laudo em Juízo (Art. 465, §4º, CPC). Com a 

juntada do laudo médico, intime as partes para fins e prazo dos 

parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de publicação no DJE, 

oportunidade em que deverão também apresentar memoriais finais, sob 

pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007023-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LAURI BECHER GIL OAB - RS41063 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVIANO CAMILO DE ARAUJO (RÉU)

GILSON PAVAN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 22 

de MARÇO de 2019, às 10:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 18 de dezembro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005720-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. A. S. (EXEQUENTE)

G. A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

JANE ADRIANA DE ALMEIDA OAB - 009.259.531-64 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA JUSTIFICATIVA E COMPROVANTES DE 

PAGAMENTO JUNTADOS PELO EXECUTADO NOS IDS RETRO, NO PRAZO 

DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005967-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINO JOSE PRESSI (AUTOR(A))

MARLI OSMARI PRESSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA BUCK OAB - MT20352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEO AUGUSTINHO SONEGO (RÉU)

LUIZ MIGUEL PRESSI (RÉU)

JOAO ANTONIO PRESSI (RÉU)

RAIMUNDO AGOSTINHO PRESSI (RÉU)

FRANCISCO PEDRO PRESSI (RÉU)

CLAUDINO DEMARCO (RÉU)

INES SALETE DEMARCO (RÉU)

CECILIA LUCIA PRESSI SONEGO (RÉU)

Outros Interessados:

NEI FRANCIO (CONFINANTES)

Espólio de João Batista Francio (CONFINANTES)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

SAMUEL PRESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

SALETE CHIAPETTI (CONFINANTES)

OSMIR CHIAPETTI (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para se manifestar sobre o ofício recebido da Comarca de 

Maringá-PR retro juntado, sob pena de devolução da referida CP

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

Processo Número: 1000200-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA PADILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO GAVINSKI PINTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se nos autos acerca da cp 

devolvida/certidão do oficial de justiça, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103448 Nr: 6458-76.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE FRANCESCHINI & CIA LTDA - ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON AGATTI XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147404 Nr: 2724-15.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIZ GAIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa promovida por MARTINS 

E MARTINS LTDA em face de ANDERSON LUIZ GAIDES, todos qualificados 

nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, tanto por DJE (fls. 48/51), quanto pessoalmente 

(fls. 54/55 – carta AR), a parte autora permaneceu inerte/omissa, 

demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

 Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas judiciais e despesas processuais, na forma da lei processual 

vigente.

 Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

 Cumpra-se.

Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144743 Nr: 1260-53.2016.811.0040

 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: VANDERLEI KIENEN ESPOLIO, TEREZINHA KOCH 

KIENEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL FORD CNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO L. RANCON - OAB:11465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655

 VISTOS.

1.) Trata-se de cumprimento voluntário de sentença promovido pela parte 

sucumbente, na forma do art. 526 do NCPC, tendo a parte autora 

manifestado conjuntamente sua anuência aos valores.

2.) Assim, declaro satisfeita a obrigação constante da r. sentença, e julgo 

extinto o feito, com fulcro no art. 526, § 3º, c.c. art. 924, II, ambos do 

NCPC.

3.) Cumpram-se as determinações finais da r. sentença quanto às verbas 

de sucumbência, se o caso.

 4.) Expeça-se alvará para autorizar a transferência dos valores 

depositados às fls. 177, para as contas corrente informadas às fls. 179, 

conforme requerido às fls. 178/179.

5.) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 18 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 148615 Nr: 4281-71.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO FRANCISCO BOLDORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO FONTANA ESPOLIO, IVANIA 

TERESINHA FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) PROCEDA-SE a desconstituição da penhora da Colheitadeira realizada 

às fls. 29/30 destes autos, bem como a liberação do depositário, conforme 

determinado nos autos em apenso (Código 153810).

2) Após, INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para que se manifeste em 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 153810 Nr: 5758-95.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLESIO RAUL CARBONARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO FRANCISCO BOLDORI, JUCELINO 

FONTANA (ESPOLIO), IVANIA TEREZINHA FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, NEWTON 

ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT

 VISTOS.

Entre um ato e outro, após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo (fls. 211/214), pugnando por 

sua homologação judicial, bem como pela extinção do feito com renúncia 

ao prazo recursal.

Verifica-se que o acordo em tela foi livremente pactuado, contendo as 

assinaturas das partes e seus procuradores, não havendo qualquer 

indicativo concreto de vícios no consentimento. Em virtude disso, a 

homologação da avença é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta os seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 

211/214, e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas remanescentes (art. 90, § 3º, NCPC).

Honorários na forma do acordo.

PROCEDA-SE a desconstituição da penhora da Colheitadeira realizada às 

fls. 29/30 dos autos em apenso (Código: 148615, Processo: 

4281-71.2015.811.0040), bem como a liberação do depositário.

 Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

da presente decisão.

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

Sorriso - MT, 18 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 39366 Nr: 2252-29.2007.811.0040

 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: V2 TIBAGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA FERNANDA GOLTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687, CASSIA CRISTINA HIRATA PARRA - OAB:18713/PR, 

DANIEL BARBOSA MAIA - OAB:32483/PR, IDAMARA ROCHA FERREIRA 

- OAB:14.153/PR, KELLY CHRISTINA VERAS OTÁCIO - OAB:6.088/MT, 

LEONARDO GOMES BRESSANE - OAB:10.102/MT, LUCIANA BERRO - 
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OAB:255589-B/SP, MILTON JOÃO BETENHEUSER JUNIOR - 

OAB:14341/PR, RICARDO BORTOLOZZI - OAB:38097/PR, RODRIGO 

GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 VISTOS.

Arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo, conforme 

determinado na sentença de fls. 118/121.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 18 de dezembro de 2018.

 GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122565 Nr: 941-22.2015.811.0040

 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: KLEYTON FRAZÃO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 VISTOS.

1.) Trata-se de cumprimento voluntário de sentença promovido pela parte 

sucumbente, na forma do art. 526 do NCPC, tendo a parte autora 

manifestado conjuntamente sua anuência aos valores.

2.) Assim, declaro satisfeita a obrigação constante da r. sentença, e julgo 

extinto o feito, com fulcro no art. 526, § 3º, c.c. art. 924, II, ambos do 

NCPC.

3.) Cumpram-se as determinações finais da r. sentença quanto às verbas 

de sucumbência, se o caso.

 4.) Expeça-se alvará para autorizar a transferência dos valores 

depositados às fls. 181, para a conta corrente de titularidade do 

procurador da parte exequente, conforme requerido às fls. 182.

5.) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 18 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106747 Nr: 9776-67.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI LAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 VISTOS.

Entre um ato e outro, após a publicação da sentença de mérito, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo (fls. 157/158), pugnando por 

sua homologação judicial, bem como pela extinção do feito.

 Verifica-se que o acordo em tela foi livremente pactuado, contendo as 

assinaturas das partes e seus procuradores, não havendo qualquer 

indicativo concreto de vícios no consentimento. Em virtude disso, a 

homologação da avença é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta os seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 

157/158, e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas, na forma pactuada entre as partes, observando-se, em caso de 

omissão, o disposto no artigo 90, § 2º, do NCPC.

No mais, analisando o acordo, verifico que às fls. 160 foi depositado em 

juízo o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) a título de honorários 

advocatícios, requerendo que este juízo arbitrasse o percentual para cada 

escritório que atuou na causa em favor do exequente. Pois bem, tendo em 

vista que o primeiro escritório atuou até a impugnação (fls. 40/122) e o 

segundo escritório (fls.123) até o presente momento, arbitro os honorários 

em 50% (cinquenta por cento) para cada escritório.

 Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará judicial para transferência 

do valor depositado às fls. 160, conforme determinação judicial.

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

Sorriso - MT, 18 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122397 Nr: 856-36.2015.811.0040

 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: ÁUREA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE KZIZANOSKI - 

OAB:OAB/MT 20663, VICTOR VIDOTTI - OAB:11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 VISTOS.

1.) Trata-se de cumprimento voluntário de sentença promovido pela parte 

sucumbente, na forma do art. 526 do NCPC, tendo a parte autora 

manifestado conjuntamente sua anuência aos valores.

2.) Assim, declaro satisfeita a obrigação constante da r. sentença, e julgo 

extinto o feito, com fulcro no art. 526, § 3º, c.c. art. 924, II, ambos do 

NCPC.

3.) Cumpram-se as determinações finais da r. sentença quanto às verbas 

de sucumbência, se o caso.

 4.) Expeça-se alvará para autorizar a transferência dos valores 

depositados às fls. 262, para a conta corrente de titularidade do 

procurador da parte exequente, conforme requerido às fls. 266.

5.) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 18 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 125650 Nr: 2795-51.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 VISTOS.

Entre um ato e outro, as partes apresentaram petição conjunta de acordo 

(fls. 153/154), pugnando por sua homologação judicial, bem como pela 

suspensão do feito.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta jurídicos e 

regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 153/154, 

julgando o feito nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.

Custas e honorários na forma do acordo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso, 17 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122834 Nr: 1110-09.2015.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, 

JULIANO MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 VISTOS.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por ITAÚ UNIBANCO 

S.A. em face de EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA ME, JULIANO 

MURARO, todos qualificados nos autos em epígrafe.

 Após regular citação válida, as partes se compuseram amigavelmente 

para parcelamento do débito em aberto, requerendo a suspensão do feito 

até o prazo final para o cumprimento do pacto. Em análise ao acordo, 

vislumbro que as partes são capazes, não identificando qualquer 

indicativo de vícios no consentimento, razão pela qual a homologação da 

avença é medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes litigantes, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, e SUSPENDO a presente 

ação até o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922, 

caput, do NCPC, com baixa em relatórios estatísticos.

Aguarde-se em arquivo provisório até ulterior manifestação da parte 

exequente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, 17 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 128810 Nr: 4656-72.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEUSA CURIOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 VISTOS.

Trata-se de Ação Monitória proposta por HSBC BANK BRASIL S/A, em 

face de MARINEUSA CURIOLETTI, todos qualificados nos autos em 

epígrafe.

Após regular citação válida, as partes se compuseram amigavelmente 

para parcelamento do débito em aberto, requerendo a suspensão do feito 

até o prazo final para o cumprimento do pacto. Em análise ao acordo, 

vislumbro que as partes são capazes, não identificando qualquer 

indicativo de vícios no consentimento, razão pela qual a homologação da 

avença é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta jurídicos e 

regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes às fls. 142/143, 

julgando o feito nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.

Decorrido o prazo estabelecido, intime-se a parte autora, via DJe, para 

manifestar eventual interesse no prosseguimento do feito, advertindo-a de 

que a inércia será interpretada tacitamente como quitação do débito, 

autorizando a extinção do feito pelo pagamento.

Eventual descumprimento do acordo deverá ser postulado por meio de 

cumprimento de sentença, não sendo viável a incidência do art. 922, do 

NCPC no presente feito por não se tratar de feito executivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 17 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41205 Nr: 4031-19.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI FAVARETTO, ARLEI FAVARETTO, HILÁRIO 

RENATO PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO RENATO PICCINI, VANDERLEI 

FAVARETTO, ARLEI FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301/MT, JOÃO MARCELO DE SOUZA TRINDADE - 

OAB:7.169/ MT, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - OAB:7134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Carolina Moretto 

Rizzato Rodrigues - OAB:9.301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134

 Impulsiono os autos com o fim de intimar as partes para, no prazo de 15 

dias, informar a conta para transferência do valor de R$ 40.264,96, 

deferido o levantamento na decisão retro.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005600-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA TOBALDINI DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005600-52.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO REQUERIDO: NADIA 

TOBALDINI DE ANDRADE VISTOS. Trata-se de Ação Revisional de Aluguel 

com Tutela Liminar, ajuizada por SEBASTIÃO FERREIRA DE ANDRADE 

FILHO, em face de NADIA TOBALDINI DE ANDRADE, qualificados nos 

autos. Alega, em síntese, no dia 03/12/2015, as partes acordaram em 

audiência de ação de divórcio (processo n. 8220-93.2014.811.0040) que o 

autor pagaria o valor de R$10.107,00 (dez mil, cento e sete reais) à título 

de aluguel do percentual de 67,38% do imóvel comercial partilhado que 

passou a pertencer a requerida, já que, naquela época, o valor estimado 

para o aluguel do imóvel era de R$15.000,00 (quinze mil reais). Sustenta o 

autor que o valor do imóvel deve ser reavaliado, tendo, inclusive, 

contratado um perito técnico para averiguação do valor, o qual concluiu 

que "o valor de mercado do imóvel para locação objeto deste parecer é de 

R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)" (sic). Por tais razões, ingressou 

com a presente demanda, pugnando, liminarmente, pela redução do valor 

da locação do imóvel para a quantia de R$7.277,04 (sete mil, duzentos e 

setenta e sete reais e quatro centavos), correspondente a 67,38% do 

valor total constante da avaliação feita pelo perito contratado pelo autor. 

Pois bem. Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do NCPC e 

estando devidamente recolhidas as custas e taxa judiciária, RECEBO a 

inicial. Passo, pois, à análise da tutela de urgência. Com efeito, dispõe o 

artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, que “a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver 

perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3º, NCPC). Em suma: é 

necessário demonstrar o “fumus boni juris” (probabilidade do direito 

alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano irreparável). No caso em 

análise, verifico que, inobstante as alegações do autor, não restou 

demonstrada a probabilidade do direito alegado, ainda mais considerando 

que o parecer técnico de avaliação mercadológica foi feito por profissional 

contratado unilateralmente pelo autor, sendo necessária, portanto, regular 

instrução probatória. A propósito, vejamos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL COM PEDIDO LIMINAR PARA FIXAÇÃO 

PROVISÓRIA DE ALUGUEL EM R$ 9.000,00 – Valor consideravelmente 

inferior que o atualmente pago – Argumentos que dependem do 

contraditório – Respeito ao princípio do equilíbrio contratual – Decisão 

mantida – Designação de audiência – Matéria que não pode ser impugnada 

por meio de agravo - Recurso desprovido, na parte conhecida" (TJSO, 

Agravo de Instrumento AI 22359840320188260000, Data de publicação: 

27/11/2018) - destaquei. Ademais, a modificação das bases consensuais 
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de acordo outrora homologado entre as partes litigantes exige 

demonstração concreta de alteração do quadro fático que embasou a 

celebração da avença à época, o que, em juízo de cognição sumária, não 

se verifica no caso em comento. Ante ao exposto, com amparo no art. 300 

do Código de Processo Civil, estando ausentes os requisitos legais, 

INDEFIRO a tutela de urgência pretendida na inicial Em prosseguimento ao 

feito, CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no 

prazo legal, ciente de que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. Consigno 

que, por força dos artigos 9º e 10 do NCPC, no prazo de contestação, 

deverá a parte requerida manifestar-se quanto ao critério de competência 

territorial deste feito. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo a 

requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

restando consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes na 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, nos termos do 

§ 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após 

o 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 a requerida 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-se o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal (Portaria 

713/2017-PRES)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005712-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEMIGUEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (RÉU)

RONALDO PADILHA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005712-21.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA SEMIGUEM RÉU: RONALDO PADILHA DOS SANTOS, BANCO DO 

BRASIL S/A VISTOS. É sabido que a assistência judiciária gratuita é 

instituto destinado aos hipossuficientes que não possuem condições de 

litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as 

custas processuais. Outrossim, não obstante as disposições do art. 4º da 

Lei 1.060/50, a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, 

cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos 

indicam a necessidade da concessão do benefício. No caso dos autos, 

verifico que a parte autora não comprovou sua hipossuficiência, sendo 

certo que os documentos juntados no Id 16518530 - propostas de adesão 

de plano de saúde e funerário, contrato de aluguem de imóvel comercial e 

foto de caixas de medicamento- não trazem qualquer indicação de que 

não possui condição de assumir as despesas processuais, de modo que 

não é possível o acolhimento do pedido de assistência judiciária gratuita. A 

propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 

Juízo desdobrado de admissibilidade do recurso que envolve o pedido de 

concessão do benefício da justiça gratuita. Assistência judiciária, todavia, 

que vai indeferida ante a ausência de mínima prova acerca da suposta 

necessidade. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70055163919, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Julgado 

em 15/08/2013) - destaquei. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade. Diante desse cenário, INTIME-SE a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas processuais 

respectivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

art. 321 do CPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007378-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEODETE MARIA RUFATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007378-57.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LEODETE MARIA 

RUFATTO VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de LEODETE MARIA 

RUFATTO SCHULZ, ambos qualificados nos autos, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. A peça inaugural veio acompanhada por documentos, 

inclusive cópia do contrato assinado entre as partes, sendo que as custas 

iniciais foram recolhidas. 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, por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço 

fornecido pela requerida em contrato. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual com garantia de 

alienação fiduciária do veículo indicado, 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, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de 

Processo Civil. 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 de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo automotor de Marca: TOYOTA, Modelo: COROLLA 

XLI, Ano: 2009/2010, Cor: PRATA, Chassi: 9BRBB42E9A5101280, Placa: 

NPN9408 e Renavam: 174652810, descrito na inicial, com a subsequente e 

imediata entrega dos respectivos documentos pela devedora. Para tanto, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem ser depositado em 

mãos da parte requerente 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), 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). Deixo consignado que 

eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta 

de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. 

Poderá ainda a devedora 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. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Intimem-se. CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. 
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GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007452-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007452-14.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

NIVALDO OLIVEIRA REQUERIDO: INSS VISTOS. Tendo em vista que a 

parte requerida trata-se de autarquia federal, bem ainda que a matéria 

debatida na presente versa sobre direito previdenciário, DETERMINO a 

redistribuição do presente feito ao Juízo da 4ª Vara desta Comarca. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007239-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RILA CRISTIAN CAROLINE SCATAMBULI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007239-08.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: RILA CRISTIAN CAROLINE 

SCATAMBULI VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por 

BANCO DO BRASIIL S.A. em face de RILA CRISTIAN CAROLINE 

SCATAMBULI, ambos qualificados nos autos, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. A peça inaugural veio acompanhada por documentos, 

inclusive cópia do contrato assinado entre as partes, sendo que as custas 

iniciais foram recolhidas. 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, por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço 

fornecido pela requerida em contrato. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual com garantia de 

alienação fiduciária do veículo indicado, 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, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de 

Processo Civil. 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 de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo automotor de Marca: MMC, Modelo: L200 

OUTDOOR, Ano: 2008, Cor: PRETA, Chassi: 93XPNK7408C847955, Placa: 

EDQ-2640, descrito na inicial, com a subsequente e imediata entrega dos 

respectivos documentos pela devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o 

competente mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte 

requerente 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), 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). Deixo consignado que eventual remoção do 

veículo fica condicionada à comprovação concreta de não purgação da 

mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. Poderá ainda a 

devedora 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. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, 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”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Intimem-se. CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007402-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Executivo da PREVISO Sr. Alcemar Rosa Dos Santos (IMPETRADO)

ALCEMAR ROSA DOS SANTOS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007402-85.2018.8.11.0040. 

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

SORRISO IMPETRADO: ALCEMAR ROSA DOS SANTOS, DIRETOR 

EXECUTIVO DA PREVISO SR. ALCEMAR ROSA DOS SANTOS Vistos /BG. 

Trata-se de Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar impetrado pelo 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO – 

SINSEMS em face de ato do diretor executivo do PREVISO, Sr. Alencar 

Rosa dos Santos, em que pretende o impetrante a concessão de liminar, 

inaudita altera parte, para que seja determinada a suspensão imediata dos 

efeitos das decisões exaradas pela autoridade coatora, bem como para 

que esta se abstenha de proceder com a retificação das planilhas de 

proventos dos servidores representados pelo então Sindicato impetrante, 

sendo, consequentemente, impedido de proceder com a redução dos 

proventos, desde a impetração do presente mandamus até a ultimação do 

procedimento administrativo, onde será observado o devido contraditório e 

a ampla defesa. Para tanto, sustenta o impetrante que os servidores 

municipais ELISABETE TEREZINHA ZANATTA, ALZIRA COUTO PEREIRA, 

BOANERGES COSTA, INÊS MARIA GABRIEL, JACIRA PEREIRA DE 

ALMEIDA, LOENI JACINTA JACOBS, MARIA GATTO E MARIA DE LOURDES 

KRASNIEVICZ, no dia 13 de dezembro de 2018, foram surpreendidos ao 

receberem notificação do Sr. Alcemar Rosa dos Santos, diretor executivo 

da PREVISO, oportunidade em que foram comunicados que, após 

consultoria técnica realizada pelo TCE/MT, foram apontadas 

irregularidades no registro da aposentadoria dos citados servidores e que, 

após deliberações, tendo em vista o entendimento dominante do TCE/MT 

acerca da ilegalidade das majorações acima do salário mínimo nacional, o 

Previso procederá com as retificações necessárias na planilha de 

proventos dos servidores em tela, dentro das exigências do TCE/MT, 

mormente porque o registro ou denegação dos registros de aposentadoria 

pelo referido órgão possui efeito vinculante e se mostra obrigatória a sua 

execução. Sustenta o impetrante que a autoridade coatora apenas 

COMUNICOU que diante do novo entendimento do TCE/MT, os servidores 

por ele representados nesta ação e devidamente notificados, teriam seus 

proventos de aposentadoria reduzidos já a partir da competência de 

12/2018 a fim de cumprir a determinação do Tribunal de Contas Estadual. 
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Entretanto, discorda a parte impetrante de tal ato, aduzindo ser o mesmo 

ilegal e abusivo, uma vez que somente houve a comunicação dos 

servidores, sem, no entanto, a existência de decisão administrativa 

proferida com prévia oportunidade de defesa e discussão por partes dos 

servidores, sendo a redução de seus proventos, nestes termos, 

inadmissível, vez que sem aplicação de prévio contraditório e direito de 

defesa na esfera administrativa. Com a inicial, juntou documentos. É o 

relatório. Decido. Direto ao ponto, o que se vislumbra do presente 

mandamus, é que o impetrante, agindo nos interesses de seus 

associados, servidores públicos municipais, pretende que seja deferida 

liminar, a fim de que sejam suspensas as decisões que deram origem às 

notificações recebidas pelos servidores, bem como que a autoridade 

impetrada se abstenha de proceder com a retificação das planilhas de 

proventos dos mesmos, sendo, consequentemente, impedido de proceder 

com a redução dos proventos dos servidores. Entretanto, entendo que a 

pretensão do impetrante não merece prosperar. Isto porque, ao requerer 

que este juízo determine que o diretor executivo do PREVISO se abstenha 

de proceder com a retificação nas planilhas com a consequente redução 

dos proventos dos servidores aqui representados por seu sindicato, o 

que se está requerendo é que o mérito da decisão do TCE/MT seja 

revisado pelo Judiciário, o que não se torna possível. O Poder Judiciário 

não pode determinar a suspensão da determinação do referido Tribunal 

que reconheceu as irregularidades da majoração dos proventos dos 

servidores públicos municipais em patamar acima do salário mínimo 

nacional, sendo cabível apenas reformar decisão em caso de ilegalidade e 

inobservância dos princípios e procedimento adotado, o que não é o caso. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

ATO ADMINISTRATIVO - ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS - 

SUBSÍDIO DE VEREADORES PAGO A MAIOR - DEVOLUÇÃO - DECISÃO 

DE MÉRITO DO TRIBUNAL DE CONTAS - IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR - 

VIOLAÇÃO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25/00 - SOLIEDARIEDADE 

DOS VEREADORES - NÃO OCORRÊNCIA - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO - APELAÇÃO 

NA FORMA ADESIVA - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS - SENTENÇA 

MANTIDA. É incabível o Tribunal de Justiça revisar o mérito de decisão do 

Tribunal de Contas, possibilitando apenas observar se houve cumprimento 

dos procedimentos processuais (grifei), o que não é objeto de recurso. A 

condenação do Presidente da Câmara na devolução do valor pago a maior 

do subsídio dos vereadores está de acordo com as provas apresentadas 

junto ao Tribunal de Contas, devendo ser mantida. Havendo cumprimento 

ao artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, devem ser 

mantidos os honorários advocatícios arbitrados”. (TJMT. Primeira Câmara 

De Direito Público e Coletivo. Ap 56723/2009, DES. EVANDRO STÁBILE, J. 

14/12/2009, DJE 11/02/2010) “LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DE ATO JURÍDICO - ACORDÃO DO 

TRIBUNAL DE CONTAS - INVASÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE CUMPRIDO - INSS - NÃO-RETENÇÃO PELO 

AGENTE PÚBLICO - VIOLAÇÃO DE PRECEITO LEGAL - 

RESPONSABILIDADE - GLOSA FEITA - LEGALIDADE DO ATO - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode o PODER JUDICIÁRIO imiscuir-se 

em relação ao mérito do julgamento feito junto ao TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO, limitando-se este a anotar se houve ou não o cumprimento 

das disposições legais aplicáveis ao caso, égide do princípio da 

legalidade. (grifei)Comprovado que o TCE cumpriu os mandamentos legais 

e que a não-retenção pelo agente público das verbas do INSS estavam em 

desacordo com a lei, não há como macular a nulidade do v. acórdão 

pretendido, sobretudo, porque, a decisão judicial com a qual o autor na 

sua ação de nulidade, embora tenha sido vencedor em primeiro grau de 

jurisdição, em grau recursal a decisão foi modificada, retornando-se ao 

statu quo (ante), isto é, a constitucionalidade do dispositivo legal 

erroneamente declarado inconstitucional pelo Juízo monocrático federal”. 

(TJMT. Terceira Câmara ee Direito Privado, Ap 76839/2006, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, J. 26/09/2007, DJE 05/10/2007). Não 

obstante, o diretor executivo do PREVISO, ao notificar os servidores em 

questão, apenas se encontra cumprindo determinação expressa do 

TCE/MT que, após consultoria técnica, apontou graves irregularidades no 

processo de aposentadoria dos servidores, determinando que o PREVISO, 

representado pelo seu diretor, procedesse com a retificação das 

planilhas, entre outras medidas, sob pena de incorrer em sanções, sendo 

que tal decisão possui efeito vinculante, devendo ser cumprida pela 

autoridade impetrada. Desta forma, se verifica que do ato do Sr. Alcemar 

Rosa dos Santos, não decorre nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade, 

sobretudo porque apenas cumpriu determinação expressa do Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso, o qual, na verdade, é quem praticou o 

ato impugnado pelo impetrante e do qual emanou a ordem para a sua 

prática. Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ART. 105, I, 

F, DA CF/88. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PROCESSAMENTO DE 

AÇÕES OU RECURSOS PREVISTOS NO ART. 105 DA CF. AUTORIDADE 

DAS DECISÕES. PARTES NO PROCESSO OU DECISÃO COM EFICÁCIA 

ERGA OMNES. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. 

ÓRGÃO DO QUAL EMANA A ORDEM. MERO EXECUTOR. ILEGITIMIDADE. 

USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONFIGURADA. 1. A controvérsia trazida 

a debate na presente reclamação consiste em definir se existe afronta à 

autoridade de decisão do STJ, proferida na APn 702/AP - que determinou 

o afastamento de Conselheiros do TCE/AP e suspendeu sua prerrogativa 

de disposição sobre a nomeação de servidores - ou se estaria 

configurada a usurpação de competência desta Corte no processamento 

de mandado de segurança impetrado contra o ato que executa o citado 

comando. 2. A reclamação, a despeito da dificuldade da definição da sua 

natureza jurídica, assegura uma via direta, célere e eficiente ao reparo da 

circunstância de: a) outro órgão julgador estar exercendo competência 

privativa ou exclusiva deste Tribunal; ou b) ter sido praticado ato que 

afronte ou ter sido omitida a execução de manifestação jurisdicional 

proferida por esta Corte. 3. Um juízo ou Tribunal usurpa a competência do 

STJ ao processar e julgar qualquer das ações ou recursos previstos no 

elenco do art. 105 da CF/88. 4. Em relação ao mandado de segurança, a 

autoridade coatora é aquela responsável pela prática do ato tido por ilegal, 

executando-o ou proferindo a ordem para seu exercício, haja vista ser 

essa a autoridade que, em tese, é capaz de revê-lo. 5. Na hipótese em 

exame, a exoneração dos servidores de seus cargos em comissão 

decorreu de mera execução da ordem proferida pela Corte Especial, 

motivo pelo qual, com o processamento e julgamento, pelo TJ/AP, de 

mandado de segurança impetrado contra referido ato, ocorreu a 

usurpação da competência desta Corte, prevista no art. 105, I, b, da 

CF/88. 6. Reclamação julgada procedente”. (STJ - Rcl: 27395 AP 

2015/0236252-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 

20/11/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 28/11/2017). 

“MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE REVISÃO DE 

ENQUADRAMENTO DEDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - 

AUTORIDADE COATORA - GOVERNADOR DO ESTADO - AUSÊNCIA DE 

PROVA DE PRÁTICA OU DE ORDEM DE PRÁTICA DO ATO IMPUGNADO - 

ART. 6º, § 3º, DA LEI 12.016/2009 - PRECEDENTES STJ - ILEGITIMIDADE 

DE PARTE - ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009 SEGURANÇA 

DENEGADA."Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado 

o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática" (Art. 6º, § 

3º, da Lei 12.016/2009). “...a autoridade coatora é quem efetivamente 

pratica o ato impugnado ou determina a sua prática. Essa é a exegese do 

§ 3º do art. 6º da Lei n. 12.016/2009, segundo o qual, litteratim: 

"[c]onsidera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato 

impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Precedentes: 

AgRg no RMS 33.019/PE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Relator para acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 

3/2/2012; e RMS 29.719/GO, Relator Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, DJe 26/2/2010. (...)" (AgRg no RMS 31.158/MS, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 

21/03/2012).“Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos 

pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 

Processo Civil" (§ 5º, do art. 6º, da Lei 12.016/2009)”. (MS 69868/2013, , 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014). 

Portanto, considerando que o diretor executivo do PREVISO, Sr. Alcemar 

Rosa dos Santos não praticou nenhum ato ilegal ou arbitrário, não 

possuindo legitimidade passiva, nos termos do art. 487, I, do NCPC, 

DENEGO a segurança invocada pela impetrante, fazendo-o com resolução 

do mérito. Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade apontada como 

coatora para os fins devidos. Sem honorários, conforme Súmula nº. 512 

do STF: “Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de 

mandado de segurança.” e sem custas, tendo em vista o que prescreve o 

inciso XXII do artigo 10 da Constituição Estadual. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124949 Nr: 2355-55.2015.811.0040

 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 DA LUZ SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53788 Nr: 4120-71.2009.811.0040

 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: MANOEL GONÇALVES DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14601-A, FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B, LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA GOMES SARMENTO - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97106 Nr: 9108-33.2012.811.0040

 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: WILSON ADELMO BELONCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42818 Nr: 5602-25.2007.811.0040

 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: ANTONIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011262-77.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CONTABIL CONTATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 8011262-77.2015. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Embargado 

para no prazo de 05(cinco) dias, querendo se manifestar sobre os 

Embargos de Declaração aportados nos autos, constante do ID. Nº 

16882284. Sorriso, 18 de novembro de 2018. Elite Capitanio,Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003658-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RADAMARQUE CARVALHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Katiane de Oliveira da Silva (REQUERIDO)

 

Processo nº. 1003658-82.2018.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Reclamante para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a 

Certidão do Oficial de Justiça juntada no ID. 16934535, bem como sobre os 

rumos do feito, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2018.Elite Capitanio,Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO DE SOUZA (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

CARTA DE INTIMAÇÃO (LEI Nº 9.099/95) Sorriso - MT, 18 de dezembro de 

2018. SENHOR(A): MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA - ME Rua Mato 

Grosso, S/nº, ao lado do 78, Com Rua Benites Maninho Santa Marta, 

Caarapó/MS CEP 79.940-000 Senhor: A presente carta, extraída dos autos 

da EXECUÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a Intimação de 

Vossa Senhoria 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. Ficando ainda advertido 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. NÚMERO DO 

PROCESSO: PROC. 1001584-89.2017.811.0040 VALOR DO DEBITO: R$ 

22.743,93. ESPÉCIE: Procedimento do Juizado Especial Cível « 

Procedimento de Conhecimento « Processo de Conhecimento « 

PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE RECLAMANTE: INCOMAR - 

BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP ADVOGADO PARTE 

RECLAMANTE: JOSE ANTUNES DE JESUS PARTE RECLAMADA: MARIA 

APARECIDA RAMOS DA SILVA – ME e SILVIO DE SOUZA ADVOGADO 

PARTE RECLAMADA: Atenciosamente, Elite Capitanio Gestora Judicial 

Sede do juizado e Informações: Rua Canoas nº641 Bairro: Centro Cidade: 

Sorriso - MT Cep:78890000 Fone: (66)3545-8400.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-89.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO DE SOUZA (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

CARTA DE INTIMAÇÃO (LEI Nº 9.099/95) Sorriso - MT, 18 de dezembro de 

2018. SENHOR(A): Silvio de Souza Rua Mato Grosso, S/nº, ao lado do 78, 

Com Rua Benites Maninho Santa Marta, Caarapó/MS CEP 79.940-000 

Senhor: A presente carta, extraída dos autos da EXECUÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a Intimação de Vossa Senhoria 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. Ficando ainda advertido 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. NÚMERO DO PROCESSO: 

PROC. 1001584-89.2017.811.0040 VALOR DO DEBITO: R$ 22.743,93. 

ESPÉCIE: Procedimento do Juizado Especial Cível « Procedimento de 

Conhecimento « Processo de Conhecimento « PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO PARTE RECLAMANTE: INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE 

MADEIRAS LTDA - EPP ADVOGADO PARTE RECLAMANTE: JOSE 

ANTUNES DE JESUS PARTE RECLAMADA: MARIA APARECIDA RAMOS 

DA SILVA – ME e SILVIO DE SOUZA ADVOGADO PARTE RECLAMADA: 

Atenciosamente, Elite Capitanio Gestora Judicial Sede do juizado e 

Informações: Rua Canoas nº641 Bairro: Centro Cidade: Sorriso - MT 

Cep:78890000 Fone: (66)3545-8400.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011233-61.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011233-61.2014.8.11.0040 Vistos etc. Nos termos do art. 524 do NCPC, 

intime-se o exequente para juntar aos autos a planilha atualizada do débito 

que entende devido. Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 

513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento 

voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização do débito 

com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de arquivamento. Com o cálculo, 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, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003533-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (REQUERIDO)

SOLISMAR ELOI BERLATTO (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA ALTO ALEGRE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003533-17.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MECANICA SORRISAO LTDA - 

ME REQUERIDO: TRANSPORTADORA ALTO ALEGRE LTDA - ME, 

SOLISMAR ELOI BERLATTO, ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO Vistos 

etc. Primeiramente, quanto à reclamada Rozeani Bedin Folle Berlatto, 

DECRETO-LHE a REVELIA, eis que não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de citada e intimada (Num. 15313498), nos termos do 

artigo 20, da Lei 9.099/95 Diante da habilitação do sucessor do requerido 

Solismar Eloi Berlatto (Num. 16961745), qual seja, Leonardo Eloi Folle 

Berlatto designe-se data para audiência de conciliação, intimando/citando 

as partes. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003746-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE AMAROES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA (TESTEMUNHA)

JOVINO SANTANA DA SILVA (TESTEMUNHA)

EVERTON FERREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

ANTONIO MATIA (TESTEMUNHA)

RAFEL ANDRADE FERREIRO (TESTEMUNHA)

 

Processo: 1003746-23.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes de que a audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO foi DESIGNADA para o dia 12 DE FEVEREIRO 

DE 2019 ÀS 16:20HORAS. 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). Sorriso/MT, 18 

de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003771-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA EIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO(A))

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1003771-07.2016.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante (advogado) dos embargos de declaração 

opostos no ID. 16335087, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003771-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA EIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO(A))

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: 1003771-07.2016.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA não foi intimada da sentença 

proferida via DJE, vez que os patronos não haviam sido habilitados nos 

autos até a presente data. Razão pela qual, impulsiono esses autos a fim 

de intimar a parte reclamada PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA 

da sentença de ID. 14339495. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 

18 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004860-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA LAUTON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA OAB - MT18010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR COSTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

SINOP CORRETOR MAIS (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004860-94.2018.8.11.0040. REQUERENTE: NAIARA LAUTON DE SOUZA 

REQUERIDO: GILMAR COSTA DOS SANTOS, MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A, SINOP CORRETOR MAIS Vistos etc. Visando readequar a pauta de 

audiência, antecipo o ato anteriormente designado para o dia 12 de 

fevereiro de 2019, às 13h40min. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004860-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA LAUTON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA OAB - MT18010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR COSTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

SINOP CORRETOR MAIS (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004860-94.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes de que a audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO foi DESIGNADA para o dia 12 DE FEVEREIRO 

DE 2019 ÀS 13:40HORAS. 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). Sorriso/MT, 18 

de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003030-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PEREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003030-93.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes de que a audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO foi DESIGNADA para o dia 12 DE FEVEREIRO 

DE 2019 ÀS 14:00HORAS. 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). Sorriso/MT, 18 

de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002705-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PONCIANO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO KRAEMER WENZEL - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002705-21.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RAFAEL PONCIANO DUARTE 

REQUERIDO: MARCO ANTONIO KRAEMER WENZEL - EPP Vistos etc. 

Diante da manifestação retro, redesigno o ato aprazado para o dia 12 de 

fevereiro 2019, às 15h40min. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002705-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PONCIANO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO KRAEMER WENZEL - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002705-21.2018.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes de que a audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO foi DESIGNADA para o dia 12 DE FEVEREIRO 

DE 2019 ÀS 15:40HORAS. 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). Sorriso/MT, 18 

de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002705-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PONCIANO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO KRAEMER WENZEL - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002705-21.2018.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes de que a audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO foi DESIGNADA para o dia 12 DE FEVEREIRO 

DE 2019 ÀS 15:40HORAS. 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). Sorriso/MT, 18 

de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001919-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA CAVALHERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001919-74.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes de que a audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO foi DESIGNADA para o dia 12 DE FEVEREIRO 

DE 2019 ÀS 15:40HORAS. 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). Sorriso/MT, 18 

de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003168-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINA DE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GAMA DE SOUZA OAB - PR47965 (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ SBROGLIO ZANIN OAB - PR48171 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003168-60.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes de que a audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO foi DESIGNADA para o dia 12 DE FEVEREIRO 

DE 2019 ÀS 16:40HORAS. 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). Sorriso/MT, 18 

de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003168-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINA DE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GAMA DE SOUZA OAB - PR47965 (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ SBROGLIO ZANIN OAB - PR48171 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003168-60.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes de que a audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO foi DESIGNADA para o dia 12 DE FEVEREIRO 

DE 2019 ÀS 16:40HORAS. 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). Sorriso/MT, 18 

de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003168-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINA DE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GAMA DE SOUZA OAB - PR47965 (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ SBROGLIO ZANIN OAB - PR48171 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003168-60.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes de que a audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO foi DESIGNADA para o dia 12 DE FEVEREIRO 

DE 2019 ÀS 16:40HORAS. 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). Sorriso/MT, 18 

de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004056-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Processo: nº 1004056-63.2017.8.11.0040 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. 16522836, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 18 de 

dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007502-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SEGSTTATER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1007502-40.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante (advogado) de que foi designado o 29 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 13:30HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono da reclamante cientificado de que deverá 

trazer a parte reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 18 de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010829-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDO LANZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LANZ OAB - MT16425/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010829-39.2016.8.11.0040 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, manifeste-se sobre os 

rumos da execução no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007497-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORLEIDE COSTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1007497-18.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante (advogado) de que foi designado o 29 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 12:50HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono da reclamante cientificado de que deverá 

trazer a parte reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 18 de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 29886 Nr: 4311-58.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANI MARTINS BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDIR JONAS BRESOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 Vistos etc.

?? Tendo em vista a certidão de fl. 187, arquivem-se os autos, 

aguardando a manifestação do interessado.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 121725 Nr: 400-86.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876

 Pelo exposto, e sem maiores delongas, JULGO IMPROCEDENTE A 

DENÚNCIA ofertada ante a ATIPICIDADE DA CONDUTA, ABSOLVENDO a 

autora do fato MÁRCIA DE DEUS E SILVA, nos termos do artigo 386, III, do 

CPC.Preclusas as vias recursais, procedam-se as baixas necessárias 

com o arquivamento do feito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Notifique-se o MPE.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 23519 Nr: 1396-07.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUTO JOSE MENEGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Elizeu Dalla Vechia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Vistos etc.

?? Tendo em vista a decisão de fl. 184 e a certidão de fl. 185, arquivem-se 

os autos, aguardando a manifestação do interessado.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 26057 Nr: 617-81.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR TRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIGRÃOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

DUPLICATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO 

DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. 

POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A 

QUEBRA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA. 

(...)Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada 

em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de 

definitividade, correspondendo à extinção do processo. 6. Quaisquer dos 

desfechos possíveis da ação falimentar - pagamento da integralidade dos 

créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo - 

conduzem à conclusão de que eventual retomada das execuções 

individuais suspensas se traduz em medida inócua: na hipótese de 

satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua 

pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos 

recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso. 7. 

Em virtude da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua 

personalidade jurídica levada a efeito em razão da decretação da falência, 

mesmo que se pudesse considerar da retomada das execuções 

individuais, tais pretensões careceriam de pressuposto básico de 

admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica 

contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe. 8. 

Nesse contexto, após a formação de juízo de certeza acerca da 

irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as 

execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar 

de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito. (STJ - REsp 

1564021/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. em 

24/04/2018, DJe 30/04/2018).Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

de execução, tendo em vista a FALÊNCIA DECRETADA da 

executada.Expeça-se a certidão para habilitação no juízo falimentar.Após, 

transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de praxe.P. 

R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 42593 Nr: 5394-41.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALOR CAPITALIZAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, Rubiana Aparecida Barbieri - OAB:230.024/SP, 
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SUZANA CORREIA DE ARAUJO - OAB:224355

 Vistos etc.

Independentemente da atualização do crédito, mencionada em fl. 215, fato 

é que o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA se encontra 

OBSTACULIZADO, tendo em vista a NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, conforme certificado em fl. 213.

Sendo assim, AGUARDE-SE A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS 

NO ARQUIVO, oportunidade em que, acaso descobertos, o presente feito 

executivo retomará seu trâmite regular, acaso não prescrito, competindo 

ao exequente, também, apresentar o cálculo atualizado da dívida - art. 

524; c/c 798, inc. I, alínea "b", ambos do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 23607 Nr: 3528-03.2004.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI MUNHOZ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER CELL ADMINISTRAÇÃO COM. SERV. 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, impende pontuar que a restrição de circulação, implementada 

em fl. 219, já perfectibilizará o requerimento do terceiro parágrafo, de fl. 

228, na medida em que, caso o veículo seja abordado por qualquer 

autoridade policial, ao averiguar o prontuário do mesmo, certamente 

apreendê-lo-á.

Assim sendo, lavre-se a certidão de dívida em nome da executada, 

conforme já determinado em fl. 215-v, item VI, tendo em vista a 

inadimplência, entregando-a ao exequente para os fins de direito.

Após, aguarde-se a localização de bens penhoráveis no arquivo.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001136-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001136-53.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: MULTIMARCAS - COMERCIO DE 

PNEUS LTDA - ME EXECUTADO: EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Aguarde-se a indicação do endereço do reclamado pelo prazo de 90 

dias, a contar do requerimento. Decorrido o prazo sem indicação, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003746-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE AMAROES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA (TESTEMUNHA)

JOVINO SANTANA DA SILVA (TESTEMUNHA)

EVERTON FERREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

ANTONIO MATIA (TESTEMUNHA)

RAFEL ANDRADE FERREIRO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003746-23.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DIONE AMAROES 

REQUERIDO: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FILHO Vistos etc. Designo 

para audiência de instrução e julgamento o dia 12 de fevereiro 2019, às 

16h20min. 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FLORENCE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ SBROGLIO ZANIN OAB - PR48171 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GAMA DE SOUZA OAB - PR47965 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000889-04.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDIO FLORENCE DA 

SILVA REQUERIDO: SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - 

ME Vistos etc. Tratam-se de dois embargos de declaração em face da 

sentença de improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido 

contraposto, o primeiro do reclamante, sob a arguição de contradição, eis 

que houve a inversão do ônus da prova e a requerida deveria apresentar 

os comprovantes de depósito em sua conta bancária. O segundo 

embargos foi manejado pela reclamada, a qual arguiu omissão pela 

ausência de análise do pedido de condenação em litigância de má-fé. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os embargos foram 

interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos e, no mérito, DOU 

PARCIAL PROVIMENTO apenas aos embargos do reclamado, senão 

vejamos: DOS EMBARGOS DO RECLAMANTE A inversão do ônus da 

prova não tem caráter absoluto, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: VIII - 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 de 

experiências. (sem grifo no original) Pois bem, in casu, o reclamante 

baseou seu pedido na inexistência de débitos perante a reclamada, os 

quais estariam quitados, sem, contudo, apresentar os comprovantes de 

pagamento correlatos, ônus que lhe competia, visto que é impossível à 

reclamada trazer aos autos o comprovante de pagamento efetuado pelo 

reclamante, verdadeira prova diabólica. Ademais, o espírito da inversão do 

ônus da prova diz respeito à vulnerabilidade do consumidor, quando 

estiver impossibilitado de fazer prova do fato constitutivo de seu direito, o 

que não é o caso dos autos, visto que o autor poderia (e somente ele) 

juntar o comprovante de pagamento dos débitos existentes. Admitir o 

contrário, com a inversão do ônus da prova com caráter absoluto, faria 

com que o consumidor se sagrasse vencedor de todas as demandas, 

incondicionalmente, independente de prova nos autos, o que não é a 

vontade da lei. Portanto, os embargos do reclamante não merecem 

provimento. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECLAMADO Os 

embargos do reclamando merecem provimento, eis que, realmente, não foi 

analisado o pedido de condenação nas penas de litigância de má-fé. Da 

análise dos autos, constata-se que não restaram configuradas as 

hipóteses de cabimento da má-fé, motivo pelo qual INDEFIRO tal 

requerimento. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, e lhes DOU 
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PARCIAL PROVIMENTO, apenas para acrescer na sentença objurgada o 

INDEFERIMENTO do pedido de condenação do reclamante nas penas de 

litigância de má-fé, mantendo a decisão invectivada em sua integralidade. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007501-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR PAGLIARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007501-55.2018.8.11.0040. REQUERENTE: IVONIR PAGLIARI 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. Em que pese a argumentação da 

parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que, para casos tais, havia a possibilidade de 

consignação do valor, em tese depositado indevidamente, em juízo. 

Outrossim, a utilização, há mais de dois meses, do valor depositado pelo 

reclamado, sem qualquer intento de pronta devolução indicado na inicial, 

inviabiliza a suspensão dos descontos do holerite do autor, mesmo porque 

ficaria com o valor disponibilizado, sem qualquer contraprestação, 

verdadeiro bis in idem. Nesse contexto, diante da ausência dos 

pressupostos autorizadores para a concessão da medida, previstos no 

art. 300 do NCPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. Tendo 

em vista a condição de hipossuficiência da parte reclamante, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. 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: 1007502-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SEGSTTATER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007502-40.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCIELE SEGSTTATER DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007497-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORLEIDE COSTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007497-18.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ORLEIDE COSTA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se 

de reclamação c com pedido de tutela antecipada, sob a alegação de que 

a reclamada está cobrando valores exorbitantes referentes ao serviço 

utilizado desde o mês de outubro/2017 até a presente data que não 

coincidem quanto ao gasto de água na residência. Aduz que os valores 

cobrados são indevidos, pugnando que a ré se abstenha de interromper o 

fornecimento da água, bem como que seja retirado seu nome dos 

cadastros de inadimplentes. É o sucinto relatório. Decido. Analisando os 

autos, constato a plausibilidade do direito invocado, tendo em vista que o 

corte no fornecimento da água não se justifica em se tratando de 

discussão acerca da legalidade da cobrança. Quanto ao periculum in 

mora, o simples fato de o requerente ser privado injustamente de serviço 

essencial, já é suficiente para o deferimento da medida liminar, visto que a 

dívida está sendo discutida em juízo, não sendo justo, nem razoável, a 

interrupção no fornecimento da água na residência da parte autora. 

Outrossim, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão 

presentes os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. 

Posto isso, DEFIRO LIMINARMENTE O PEDIDO ANTECIPATÓRIO, nos 

termos do art. 300, do NCPC, DETERMINANDO QUE A REQUERIDA SE 

ABSTENHA DE EFETUAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DA ÁGUA 

NA UNIDADE CONSUMIDORA da autora, com relação aos débitos 

discutidos nos autos, devendo os pagamentos mensais se 

circunscreverem ao respectivo consumo, bem como determinar a imediata 

suspensão do registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão 

dos débitos objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena 

de multa por descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Tendo em vista a verossimilhança apontada, bem como a 

facilidade de a reclamada comprovar inverdades dos fatos alegados pela 

parte reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 

6º, VIII, do CDC. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a reclamante, observando-se a audiência 

já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001919-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA CAVALHERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001919-74.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANA CARLA CAVALHERO 

DA SILVA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 12 de fevereiro 2019, às 

15h40min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes 
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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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003168-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINA DE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GAMA DE SOUZA OAB - PR47965 (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ SBROGLIO ZANIN OAB - PR48171 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003168-60.2018.8.11.0040. REQUERENTE: KATIA CRISTINA DE RAMOS 

REQUERIDO: SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME 

Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 12 de 

fevereiro 2019, às 16h40min. 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002087-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOIVAR FLAVIO MARCHIORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA OAB - MT14535/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002087-76.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: LOIVAR FLAVIO MARCHIORO 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. A 

exequente informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Alvará de levantamento em anexo. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Estado do Mato Grosso 

Poder Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 466570-8 / 2018 

Terça-feira, 18 de Dezembro de 2018 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 0 / 2018 Tipo de Procedimento: Processo 

Código Processo 1002087-76.2018.811.0040 Requerente: LOIVAR 

FLAVIO MARCHIORO Advogado: GUILHERME ABRAAO SIMAO DE 

ALMEIDA Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Advogado: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO Beneficiário: 

GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA Conta Judicial 1900132750948 

Valor: R$ 4.298,09 (quatro mil e duzentos e noventa e oito reais e nove 

centavos) Autorizado: GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA 

CPF/CNPJ: 027.663.501-95 Data de Emissão: 18/12/2018 Titular Conta 

GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA CPF/CNPJ Titular Conta 

027.663.501-95 Banco Agência Conta 077 - Banco Intermedium S.A. 0001 

18764894 Forma Liberação D.O.C. Tipo Liberação Valor Valor Total para 

Zerar Conta Usuário: IONARA PASQUALOTO Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004626-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DO NASCIMENTO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO BIO-VET S.A. (REQUERIDO)

C. F. AGRO PESCA PET SHOP LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TACIANA MACHADO DOS SANTOS OAB - SP206864 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ANTONIA DO 

NASCIMENTO BARROS Reclamado: C. F. AGRO PESCA PET SHOP LTDA - 

ME e outros Processo nº. 1004626-15.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai 

dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004800-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU GONCALVES LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MULTIMARCAS - 

COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME Reclamado: ELIZEU GONCALVES LIMA 

Processo nº. 1004800-24.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010306-61.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TADEU LEMAINSKI (EXECUTADO)
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LUCIANA APARECIDA LEMANSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSENILDE DUARTE JARA OAB - MT14987/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ALAN JHON 

AUTO CENTER LTDA - ME Reclamado: JOSE TADEU LEMAINSKI e outros 

Processo nº. 8010306-61.2015.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003072-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PROVIDENCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003072-16.2016.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCA PROVIDENCIA 

DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. A parte reclamante foi devidamente intimada da 

audiência para indicar o endereço da parte reclamada, no prazo de 05 

dias (Num. 16167316), contudo, quedou-se inerte, deixando de realizar ou 

fornecer qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso. Destarte, 

resta inviabilizada a prestação jurisdicional efetiva neste feito, uma vez 

que a parte reclamante se desinteressou pelo prosseguimento do feito, 

tanto que data de mais de 04 (quatro) meses a última intervenção. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002120-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAGILA VANESSA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002120-03.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME 

EXECUTADO: NAGILA VANESSA DA CONCEICAO Vistos etc. 

Compulsando os autos se constata que o exequente, devidamente 

intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, 

constata-se que não houve a localização do executado e/ou bens para 

serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003544-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILTON GONCALVES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003544-46.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GILTON GONCALVES COSTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que foi surpreendido com uma inscrição no valor de R$74,98 com relação 

ao contrato nº 0266362997. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e 

não tem em mente a solicitação de serviço ou produto que ocasionou a 

presente inscrição. A requerida apresentou contestação, alegando que 

houve contratação e uso dos serviços, tendo o requerente deixado de 

pagar as faturas sem explicação, de modo que houve bloqueio por 

inadimplência. Diz inexistir dano moral indenizável. Afirma que houve 

contratação da linha (66) 9966-6575 em 11/12/2015, a qual foi cancelada 

em 08/07/2016 em razão do inadimplemento das faturas de março a maio 

de 2016 . Discorre acerca da validade das telas sistêmicas como meio de 

prova. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar 

ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Pois bem, quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, 

diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato 

em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados 

pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Ademais, as faturas demonstram que 

houve utilização dos serviços, mas não há como afirmar que foram 

utilizadas pelo autor da presente ação. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 
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ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Vale ressaltar que embora a inscrição ora discutida seja a 

primeira, verifico por meio do comprovante do SPC juntado com a inicial 

que a parte autora possui outras inscrições posteriores, de modo que seu 

nome não é tão imaculado como salienta ser. DISPOSITIVO Face ao 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar 

a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de débito de 

R$74,98 com relação ao contrato nº 0266362997, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a 

requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 18 de 

dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000057-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL CARDOSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000057-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO GABRIEL CARDOSO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: CLARO TV Vistos, etc. Narra a parte autora que 

possuía um serviço de TV a cabo com a requerida, e que solicitou o 

cancelamento do mesmo em virtude de não mais manter interesse na 

contratação. Entretanto, em meados de 2017 foi surpreendido com uma 

inscrição negativa do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. Diz 

que consultou o saite da requerida e não constam débitos em aberto. 

Menciona diversos números de protocolo em que tentou resolver a 

questão, sem sucesso. A requerida apresentou contestação, na qual 

sustenta que o débito em aberto refere-a uma linha móvel nº 

66-9208-9238, ativa desde 29/03/2014. Diz que a inscrição refere-se à 

fatura gerada no mês 04/2015, de modo que não há que se falar em 

cobrança indevida. 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 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude das 

cobranças impugnadas pela parte autora. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de cobranças tem-se 

que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade das 

mesmas. A parte autora menciona na petição inicial que possuía um 

serviço de TV por assinatura com a requerida, e que não constam débitos 

em aberto. Entretanto, a requerida afirma que a inscrição foi gerada em 

virtude da contração de um serviço de telefonia móvel pós pago, sendo tal 

afirmação corroborada pelo contrato juntado aos autos (Id. 16705506). 

Vislumbro que a comprovação de pagamento apresentada pelo autor na 

inicial refere a uma plano Claro TV, não havendo qualquer menção do 

mesmo a respeito do plano de telefonia móvel. A requerida anexou ao 

processo contratos de adesão assinados pela parte autora de um plano 

de serviço pós pago SMP, acompanhados de cópia dos documentos 

pessoais da mesma. Cabe referir, por oportuno, que a assinatura 

constante no contrato juntado aos autos se assemelha com a assinatura 

que consta no documento de identificação do autor e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Ademais, não houve 

qualquer insurgência da parte autora quanto ao contrato e aos 

documentos juntados. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial a 

parte autora referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida 

um plano de telefonia móvel e que não havia débitos em aberto referentes 

a tal contratação. Do mesmo modo, não há nos autos notícia de furto dos 

documentos pessoais da parte autora. Portanto, tenho que supostamente 

provada e legitimada a inscrição em análise. Vale ressaltar que a 

comunicação de inclusão no SPC não é de incumbência da credora do 

débito, mas sim do próprio órgão de proteção ao crédito. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, considerando legítima a 

inscrição efetuada. 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. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz 

(a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003589-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DIEGO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003589-50.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VAGNER DIEGO DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão e não possui vínculo comercial junto à 

empresa reclamada. A requerida apresentou contestação, alegando, 
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preliminarmente, necessidade de perícia grafotécnica na assinatura que 

consta na procuração. No mérito, sustenta a regularidade da inscrição, 

bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve contratação e uso 

dos serviços. Ab initio, determino a reunião destes autos com os de n. 

1003586-95.2018.8.11.0040, também em trâmite neste Juizado Especial, 

por verificar que ambos discutem a inexistência do mesmo negócio jurídico 

e em relação ao mesmo contrato (R$ 32,69 com relação ao contrato nº 

2063872894), na forma do art. 55 do Código de Processo Civil. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do 

que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato em 

questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados pela 

parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Ademais, as faturas provam que houve 

utilização da linha telefônica, mas não há como afirmar que foi utilizada 

pelo autor da presente ação. Assim, não há os autos prova da legalidade 

da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois ausente 

prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a cobrança 

inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente quando da 

suposta venda, certamente possuiria a comprovação da contratação para 

apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu por falha nos 

procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outras inscrições preexistentes, 

efetuadas conforme verifico por meio do comprovante do SPC juntado à 

inicial de consulta ao sistema do SPC a que este juízo possui acesso. 

IDENTIFICAÇÃO CPF: 017.674.031-78 Situação do CPF: REGULAR 

atualizado em 23/11/2018 às 20:53 Nome: VAGNER DIEGO DIAS Data de 

Nascimento: 23/02/1987 (31 anos) Nome da mãe: APARECIDA NAZARE 

DA SILVA DIAS CLIQUE NA FIGURA AO LADO PARA VISUALIZAR AS 

I N F O R M A Ç Õ E S  A D I C I O N A I S  D E S T E  C O N S U M I D O R . 

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO Endereço: R MANAUS, 1283 [Exibir mapa] 

Bairro: JARDIM AMAZONAS Cidade: SORRISO UF: MT CEP: 78890-000 

Telefone Residencial: 66 99973-0786 CLIQUE NA FIGURA AO LADO PARA 

VISUALIZAR OS ENDEREÇOS INFORMADOS ANTERIORMENTE. 

ENDEREÇOS INFORMADOS ANTERIORMENTE Endereço Bairro Cidade CEP 

UF R MATO GROSSO, 288 CENTRO SORRISO 78890-000 MT PENDÊNCIAS 

FINANCEIRAS SERASA Ocorrência mais antiga: 01/2014 Ocorrência mais 

recente: 10/2017 Valor total: 2.778,82 Data de Ocorrência Modalidade 

Valor Contrato Avalista Origem Cidade Infs. Adicionais 10/10/2017 

OUTRAS OPER R$134,16 2123996277 Não TELEFONICA BRASIL S/A SAO 

PAULO - 10/03/2015 OUTRAS OPER R$275,38 0000000165794868 Não 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICA ES S.A. CLEMENTINA - 10/08/2014 

OUTRAS OPER R$543,51 2063872894 Não TELEFONICA BRASIL S/A SAO 

PAULO - 22/03/2014 FINANCIAMENT R$1.499,66 1027564000001111 Não 

FIDC NPL I SAO PAULO - 15/01/2014 FINANCIAMENTO R$326,11 

01102756144000015825 Não EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - - 

REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA - SPC Total de Registros: 7 1 Data 

Inclusão Data Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista 

Detalhe 11/02/2018 10/10/2017 2123996277 COMPRADOR Valor 

Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 134,16 TELEFONICA BRASIL 

S/A SAO PAULO / SP SAO PAULO / SP 2 Data Inclusão Data Vencimento 

Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 10/09/2017 22/06/2017 

22.04.04.3790 COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF origem 

Origem 354,00 CENAIC- CENTRO NACIONAL INTEGRADO DE CURSOS 

SORRISO / MT CDL - SORRISO / MT 3 Data Inclusão Data Vencimento 

Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 22/08/2015 22/03/2014 

1027564000001111 COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF 

origem Origem 1.499,66 FIDC NPL I SAO PAULO / SP SAO PAULO / SP 4 

Data Inclusão Data Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista 

Detalhe 12/08/2015 10/03/2015 0000000165794868 COMPRADOR Valor 

Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 275,38 CLARO TV 

CLEMENTINA / SP SAO PAULO / SP 5 Data Inclusão Data Vencimento 

Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 12/12/2014 10/08/2014 

2063872894 COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF origem 

Origem 543,51 TELEFONICA BRASIL S/A SAO PAULO / SP SAO PAULO / 

SP 6 Data Inc lusão Data Venc imento Cont ra to /Fatura 

Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 28/10/2014 25/08/2014 OS 3087 

COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 346,19 

PLANETA MOTOS SORRISO / MT CDL - SORRISO / MT 7 Data Inclusão 

Data Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 

07/04/2014 26/01/2014 97190 COMPRADOR Valor Associado/Credor 

Cidade/UF origem Origem 137,00 JD ESPORTES SORRISO / MT CDL - 

SORRISO / MT DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de débito de R$ 

543,51 com relação ao contrato nº 2063872894, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 18 de 

dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003586-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DIEGO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003586-95.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VAGNER DIEGO DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão e não possui vínculo comercial junto à 

empresa reclamada. A requerida apresentou contestação, alegando, 

preliminarmente, necessidade de perícia grafotécnica na assinatura que 

consta na procuração. No mérito, sustenta a regularidade da inscrição, 

bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve contratação e uso 

dos serviços. Ab initio, determino a reunião destes autos com os de n. 

1003589-50.2018.8.11.0040, também em trâmite neste Juizado Especial, 

por verificar que ambos discutem a inexistência do mesmo negócio jurídico 

e em relação ao mesmo contrato (débito de R$ 543,51 com relação ao 

contrato nº 2063872894), na forma do art. 55 do Código de Processo Civil. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do 

que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato em 

questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados pela 

parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Ademais, as faturas provam que houve 

utilização da linha telefônica, mas não há como afirmar que foi utilizada 

pelo autor da presente ação. Assim, não há os autos prova da legalidade 
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da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois ausente 

prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a cobrança 

inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente quando da 

suposta venda, certamente possuiria a comprovação da contratação para 

apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu por falha nos 

procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a parte autora outras inscrições preexistentes, 

efetuadas conforme verifico por meio do comprovante do SPC juntado à 

inicial de consulta ao sistema do SPC a que este juízo possui acesso. 

IDENTIFICAÇÃO CPF: 017.674.031-78 Situação do CPF: REGULAR 

atualizado em 23/11/2018 às 20:53 Nome: VAGNER DIEGO DIAS Data de 

Nascimento: 23/02/1987 (31 anos) Nome da mãe: APARECIDA NAZARE 

DA SILVA DIAS CLIQUE NA FIGURA AO LADO PARA VISUALIZAR AS 

I N F O R M A Ç Õ E S  A D I C I O N A I S  D E S T E  C O N S U M I D O R . 

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO Endereço: R MANAUS, 1283 [Exibir mapa] 

Bairro: JARDIM AMAZONAS Cidade: SORRISO UF: MT CEP: 78890-000 

Telefone Residencial: 66 99973-0786 CLIQUE NA FIGURA AO LADO PARA 

VISUALIZAR OS ENDEREÇOS INFORMADOS ANTERIORMENTE. 

ENDEREÇOS INFORMADOS ANTERIORMENTE Endereço Bairro Cidade CEP 

UF R MATO GROSSO, 288 CENTRO SORRISO 78890-000 MT PENDÊNCIAS 

FINANCEIRAS SERASA Ocorrência mais antiga: 01/2014 Ocorrência mais 

recente: 10/2017 Valor total: 2.778,82 Data de Ocorrência Modalidade 

Valor Contrato Avalista Origem Cidade Infs. Adicionais 10/10/2017 

OUTRAS OPER R$134,16 2123996277 Não TELEFONICA BRASIL S/A SAO 

PAULO - 10/03/2015 OUTRAS OPER R$275,38 0000000165794868 Não 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICA ES S.A. CLEMENTINA - 10/08/2014 

OUTRAS OPER R$543,51 2063872894 Não TELEFONICA BRASIL S/A SAO 

PAULO - 22/03/2014 FINANCIAMENT R$1.499,66 1027564000001111 Não 

FIDC NPL I SAO PAULO - 15/01/2014 FINANCIAMENTO R$326,11 

01102756144000015825 Não EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - - 

REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA - SPC Total de Registros: 7 1 Data 

Inclusão Data Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista 

Detalhe 11/02/2018 10/10/2017 2123996277 COMPRADOR Valor 

Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 134,16 TELEFONICA BRASIL 

S/A SAO PAULO / SP SAO PAULO / SP 2 Data Inclusão Data Vencimento 

Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 10/09/2017 22/06/2017 

22.04.04.3790 COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF origem 

Origem 354,00 CENAIC- CENTRO NACIONAL INTEGRADO DE CURSOS 

SORRISO / MT CDL - SORRISO / MT 3 Data Inclusão Data Vencimento 

Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 22/08/2015 22/03/2014 

1027564000001111 COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF 

origem Origem 1.499,66 FIDC NPL I SAO PAULO / SP SAO PAULO / SP 4 

Data Inclusão Data Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista 

Detalhe 12/08/2015 10/03/2015 0000000165794868 COMPRADOR Valor 

Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 275,38 CLARO TV 

CLEMENTINA / SP SAO PAULO / SP 5 Data Inclusão Data Vencimento 

Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 12/12/2014 10/08/2014 

2063872894 COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF origem 

Origem 543,51 TELEFONICA BRASIL S/A SAO PAULO / SP SAO PAULO / 

SP 6 Data Inc lusão Data Venc imento Cont ra to /Fatura 

Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 28/10/2014 25/08/2014 OS 3087 

COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 346,19 

PLANETA MOTOS SORRISO / MT CDL - SORRISO / MT 7 Data Inclusão 

Data Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 

07/04/2014 26/01/2014 97190 COMPRADOR Valor Associado/Credor 

Cidade/UF origem Origem 137,00 JD ESPORTES SORRISO / MT CDL - 

SORRISO / MT DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$ 32,69 com 

relação ao contrato nº 2063872894, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos. Sem custas e honorários nos 

termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004096-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004096-45.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARLENE RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá 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”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 
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Juíza Leiga. Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) 

juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001791-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELIO DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001791-54.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JUCIELIO DA SILVA BARBOSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) 

juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002751-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON SCHENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002751-10.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ELTON SCHENA REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá 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”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 
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extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) A 

quebra do sigilo bancário e telefônico é medida extrema, utilizada para fins 

de instrução penal e processual penal, não sendo possível utilizá-la em 

casos como o dos autos para provar uma contratação. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda certamente 

possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) 

juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001366-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GUIMARAES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001366-27.2018.8.11.0040 REQUERENTE: WESLEY GUIMARAES DE 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios 

está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim 

dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) 

juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004182-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004182-16.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RONALDO LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 
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Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) 

juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002218-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002218-51.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ROMILDO ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá 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”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) 

juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000842-30.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ESTER EMANUELE 

ABRANTES REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de ação de 

indenização por danos morais proposta por ESTER EMANUELE ABRANTES 

em face de TAM LINHAS AEREAS S/A. Há causa obstativa à análise 

meritória no presente caso em relação à requerente, menor impúbere, 

conforme demonstram os documentos colacionados. Assim, conforme 

disposto no artigo 8º, da Lei 9.099/95, opino pela extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 485, VI do CPC c/c artigo 

8º da Lei nº 9.099/05. 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 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004144-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON RODRIGUES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004144-04.2017.8.11.0040 REQUERENTE: AILTON RODRIGUES DE 

MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios 

está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim 

dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) 

juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001474-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001474-56.2018.8.11.0040 REQUERENTE: PATRICIA APARECIDA 

LOURENCO REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá 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”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) 

juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006791-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006791-69.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA LEDA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para 

transferência dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006792-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006792-54.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA LEDA DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para 

transferência dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002469-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002469-40.2016.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDO DOS SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que foi informada 

a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Procedo, neste ato, com a 

expedição do alvará judicial para transferência dos valores à conta 

bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001150-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MENDES PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO RIBEIRO CIRINEU JUNIOR - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001150-03.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: JAIR MENDES PADILHA 

EXECUTADO: VALDEVINO RIBEIRO CIRINEU JUNIOR - ME Vistos etc. 

Compulsando os autos se constata que o exequente, devidamente 

intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, 

constata-se que não houve a localização do bem penhorado via Renajud. 

Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o 

trânsito em julgado, conclusos para baixa da penhora realizada via 

Renajud no Num. 11897340. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ARAUJO RIBEIRO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000611-37.2017.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO PECAS MINGOTTI LTDA 

- ME REQUERIDO: PATRICIA ARAUJO RIBEIRO - ME Vistos etc. 

Compulsando os autos constato a incompetência territorial deste juízo, 

pois, nos termos do art. 4º, da Lei n. 9.099/95, é competente o foro do I - 

do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos, 

autor e réu possuem endereços diversos desta Comarca e, não há 

informação de que a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Ante o 

exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a 

audiência aprazada nos autos. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 169861 Nr: 3285-05.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR DA SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Rodrigues de Freitas 

Junior - OAB:20.055, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS - OAB:18267

 Vistos etc.

Intime-se o acusado, na pessoa da Ilustre Advogado de Defesa e 

cientifique-se o MPE acerca do retorno dos autos.

Diante do trânsito em julgado do acórdão de fls. 420/426v, conforme 

certidão de fl. 432, forme-se a competente Guia de Execução Penal 

Definitiva de acordo com o acórdão e remeta-se a Vara de Execuções 

Penais, para unificação aos autos de Execução Penal Código 178302, 

após, arquive-se os presentes autos.

Às providências, Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203911 Nr: 11815-61.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STANIEL CUNHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:21747/O

 Certifico e dou fé, que considerando a certidão de fls. 73 remeto o 

presente para INTIMAÇÃO da defesa a fim de apresentar resposta a 

acusação, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159569 Nr: 8898-40.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN NUNES PEREIRA SALES, 

HEMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Denunciado(a): Hemerson Nascimento de 

Oliveira, Rg: MT Filiação: José Amilton Vieria de Oliveira e Clumarkiane dos 

Santos Nascimento, data de nascimento: 03/06/1996, brasileiro(a), natural 

de Lucas do rio verde-MT, convivente, serralheiro, Endereço: Inga N 100, 

Bairro: Jardim Califórnia, Cidade: Sorriso-MT

Finalidade:PROCEDER A RETIRADA DOS BENS

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Processo: 8898-40.2016.811.0040 Código 159569

VISTOS/MV.

Destarte, considerando que o e TJMT, alterou a sentença penal 

condenatória, intime-se o réu na pessoa de seu Defensor constituído ou 

Defensor Público, e dê ciência ao MPE.

Após, expeça-se guia de execução definitiva, devendo o gestor judicial, 

observar o disposto nos artigos 983 da CNGC/MT.

 Expedida a guia de execução definitiva, o gestor judiciário deverá 

proceder às comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação - 

INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, e ao Cartório 

Distribuidor acerca da condenação e verificará a existência de armas, 

objetos e veículos apreendidos sem destinação na sentença, e, em caso 

positivo remeterá os autos conclusos para a devida destinação, ut art. 982 

da CNGC/MT.

 Após, cumpridas as formalidades, remeter os autos ao arquivo definitivo.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 06 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Fabiane Nascimento - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112281 Nr: 4204-96.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Certifico e dou fé que remeto o presente ao Setor Matéria de Imprensa, 

para INTIMAÇÃO do advogado WALTER DJONES RAPUANO, a fim de que 

devolva estes autos, IMEDIATAMENTE, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e 

comunicação à Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, além da possibilidade de 

expedir mandado de busca e apreensão, ou de exibição e entrega de 

autos, com a consequente caracterização do crime de sonegação de 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191042 Nr: 4742-38.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIANO ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 Certifico e dou fé, que IMPULSIONO o presente para INTIMAÇÃO da 

defesa a fim de apresentação das razões, no rprazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 161075 Nr: 9755-86.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO ALBERTONE MAZETO, LEANDRO 

PERBONE, ARIEL JONATAS DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHIS HALEY PUERARI 

PEDRA - OAB:22764/0

 Processo: 9755-86.2016.811.0040 (Código 161075)

VISTO/KP

Destarte, considerando que o e. TJMT, proveu parcialmente o recurso 

alterando a sentença penal condenatória, intime-se o réu na pessoa de 

seu Defensor constituído ou Defensor Público, e dê ciência ao MPE.

Após, expeça-se guia de execução definitiva, devendo o gestor judicial, 

observar o disposto nos artigos 983 da CNGC/MT.

 Expedida a guia de execução definitiva, o gestor judiciário deverá 

proceder às comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação - 

INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, e ao Cartório 

Distribuidor acerca da condenação e verificará a existência de armas, 

objetos e veículos apreendidos sem destinação na sentença, e, em caso 

positivo remeterá os autos conclusos para a devida destinação, ut art. 982 

da CNGC/MT.

 Após, cumpridas as formalidades, remeter os autos ao arquivo definitivo.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 080/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

 CONSIDERANDO que o servidor Maurício Lineu Fett, matrícula 25192, 

Gestor Judiciário da 1ª Vara Criminal desta comarca estará em usufruto de 

20 (vinte) dias de férias relativo ao exercício de 2017, no período de 26 de 

novembro a 10 de dezembro de 2018;

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor SAULO LESSA DE SOUZA, Analista Judiciário, 

matrícula nº 32986, lotado na 1ª Vara Criminal desta comarca, para 

exercer o cargo de Gestor Judiciário, no período de 26 de novembro a 10 

de dezembro de 2018, durante a ausência do titular.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 17 de dezembro de 2018.
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 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 083/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

 CONSIDERANDO que a servidora Claudilene Gonçalves Fidelis, matrícula 

11.435, Gestor Geral desta comarca estará em usufruto de 10 dias de 

férias relativo ao exercício de 2016, no período de 07 a 16/01/2019;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora GILDA FÁTIMA BRUN GOLIN, Técnico Judiciário, 

matrícula nº 21.887, lotada na Central de Administração desta comarca, 

para exercer o cargo de Gestora Geral, no período de 07 a 16 de janeiro 

de 2019, durante a ausência do titular.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 17 de dezembro de 2018.

 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223553 Nr: 12903-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON TEIXEIRA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123473 Nr: 2504-79.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, IVONETE RAFFAELLI 

LOCKS, ELENITA LOCKS, OSNI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - OAB:21936/O, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Vistos.

De início, considerando o contido no artigo 854, § 1º, do CPC, tal qual o 

disposto no artigo 797 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 24 horas, indicar qual montante deverá permanecer bloqueado, 

mormente porque o valor integral da dívida fora bloqueado em contas de 

três dos executados, como se extrai dos documentos a seguir juntado.

Após, CONCLUSOS com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289263 Nr: 16435-71.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A Constituição Federal de 1988 no seu art. 5º, inciso LXXIV, ao 

assegurar o benefício da justiça gratuita, condicionou o seu deferimento 

àqueles que comprovem a insuficiência de seu recurso. Neste contexto, 

cabe ao magistrado, caso a caso, valorar a necessidade do beneplácito. 

Ademais, vale registrar que o deferimento do benefício da gratuidade 

judiciária é suportado por toda sociedade, ao passo que o que se quer é 

conceder o benefício àqueles que realmente necessitam, sob pena de 

tornar a exceção em regra. No caso em questão, a parte autora afirma 

que não possui recursos para custear a demanda, porém, é proprietária 

de vários bens e cotas sociais em empresas, como se extrai das 

declarações de imposto de renda. Ou seja: não se amolda ao conceito de 

hipossuficiente. Daí exala uma situação financeira incompatível com o 

quadro descrito no artigo 98 do CPC. Não custa dizer que não se reclama 

vida abastada para o indeferimento da justiça gratuita, mas que a situação 

pessoal do litigante permita arcar com as despesas processuais, no seu 

sentido lato, sem prejuízo de subsistência, exatamente como se dá na 

espécie. Repita-se: não se está dizendo que o autor seja abastado 

financeiramente, mas que, para o deferimento da justiça gratuita, é preciso 

se verificar a hipossuficiência econômica que não se visualizou no caso 

em questão. Logo, diante do cenário delineado, como não se vislumbra 

hipossuficiência momentânea ou perene, o pedido não tem respaldo. No 

ponto, vale dizer a vertente decisão apenas segue a sorte do que já fora 

decidido nos Autos n.6329-50.2018.811.0055 (Código: 276703), onde 

consta o mesmo pedido. Afinal, onde houver o mesmo fundamento deve 

haver o mesmo direito. Posto isso, INDEFIRO o pleito de justiça gratuita. 

Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 30 dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxa judicial, sob pena de extinção anômala. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282826 Nr: 11344-97.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMAR DOS SANTOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Diante do exposto, reconhecendo a inidoneidade da via eleita, pelas 

razões supracitadas, tendo em vista a ausência de interesse processual, 

não resta alternativa senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do 

CPC.CONDENO a parte embargante ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor 

atualizado da dívida, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, porém, 

condenação essa SUSPENSA nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC. 

P.I.C.Uma vez transitada em julgado, JUNTE-SE cópia desta sentença aos 

autos em apenso, lançando-se a devida certidão, após o que, ao 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 21521 Nr: 697-68.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU BASEGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289382 Nr: 16515-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES 

E ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, DEFIRO a liminar pretendida, de modo que DEFIRO a 

suspensão do trâmite da execução apenas em relação ao imóvel objeto 

dos autos. Logo, toda e qualquer averbação/constrição, ainda que futura, 

proveniente dos autos da ação executória não poderá alcançar o bem 

objeto do vertente feito, até decisão ulterior deste Juízo.CITE-SE a parte 

embargada para responder à demanda no prazo de 15 dias, conforme o 

artigo 679 do Código de Processo Civil, constando a advertência do artigo 

344 do CPC.De acordo com o artigo 677, § 3º, do CPC, se os embargados 

tiverem advogado(s) constituído(s) nos autos da ação principal, a citação 

se dará em nome do advogado(s) constituído(s), por meio de publicação 

no DJE.Para tanto, a Secretaria de Vara deverá certificar quais 

embargados possuem advogado(s) constituído(s) nos autos principais, 

cumprindo, então, o parágrafo anterior.Em arremate, TRANSLADE-SE 

cópia da vertente decisão para os Autos da Execução de Título 

Extrajudicial n. 5919-75.2007.811.0055 (Código: 64405), em apenso, 

promovendo as comunicações necessárias naquela demanda.EXPEÇA-SE 

o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108292 Nr: 6963-95.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA TEIXEIRA LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC ANDRÉ GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Dessa feita, foram procedidas pesquisas, como requerido, nos sistemas 

Renajud e Anoreg/MT, conforme documentos a seguir juntados, com o que 

se pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, no que se refere à pesquisa Renajud, não obstante o registro 

de alienação fiduciária que, por sua vez, impede que a penhora recaia 

sobre o veículo placa NNI-8232, como se extrai dos documentos a seguir 

juntados, todos os veículos encontrados possuem anotação de restrição 

judicial, de modo que possuem preferência, na expropriação, para outra(s) 

execução(ões).

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, mormente no que tange à pesquisa 

Anoreg/MT, pugnando o que entender de direito para o andamento da 

vertente demanda.

 Sem prejuízo da determinação anterior, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

avaliação e depósito, em favor da parte executada, dos bens que 

guarnecem a sua residência, como requerido, observando a 

impenhorabilidade descrita no art. 833, inciso II, do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, pugnando o que entender de 

direito para o andamento do feito.

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279558 Nr: 8669-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos.

Não obstante o ato judicial de fl. 127, consoante disposto no artigo 917, 

inciso V, do CPC, a incompetência absoluta ou relativa do juízo da 

execução é alegada nos embargos à execução.

Logo, a suscitada incompetência será analisada nos autos em apenso, 

uma vez que ali também consta a alegação de incompetência deste Juízo 

e, como acima mencionado, é a via adequada.

Dessa feita, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre a oferta de bem da parte executada às fls. 63/66, 

pugnando o que entender de direito para o andamento do feito.

COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292957 Nr: 19374-24.2018.811.0055

 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: ITAMAR MOREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANTOVANI & SERMANOWICZ LTDA-ME 

(CENTRO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL -CEDLAR), VIA FERTIL 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, SUSANA MONTEIRO DAL ROSSO, 

WILSON SERMANOWICZ, ANDREIA S. DELIBERALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - 

OAB:25731/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Vistos.
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A parte autora, por meio da petição de fls. 58/6-verso, não obstante 

pugnar pelo aditamento da exordial, apenas requer a retificação do polo 

passivo, uma vez que fez constar no aludido polo passivo as testemunhas 

por ela arroladas, de forma equivocada.

Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência em relação aos aludidos 

demandados, como requerido.

De tal sorte, PROMOVA-SE a alteração na distribuição e na autuação a fim 

de constar no polo passivo da demanda apenas Mantovani & 

Sermanowicz Ltda. ME.

INTIMEM-SE os demandados já citados.

AGUARDE-SE a realização da solenidade já designada.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282827 Nr: 11346-67.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR NUNES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na exordial e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.DECLARO, assim, 

extinta com resolução de mérito a presente demanda, consoante o 

disposto no art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte embargante ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do § 2º 

do art. 85 do CPC, porém, condenação essa SUSPENSA nos moldes do 

artigo 98, § 3º, do CPC. P.I.C.Após o trânsito em julgado, TRANSLADE-SE 

cópia da sentença e da respectiva certidão de trânsito em julgado para os 

autos da execução. Por fim, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281741 Nr: 10429-48.2018.811.0055

 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: VSM, GIZELIA SANTOS DA SILVA MUSSULI, MIRAMAR 

MUSULI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA 

DA CRIANÇA LTDA, ALINE DE LIMA ANDRADE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - 

OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 253/443, da Dra. Aline de 

Lima Andrade Ferreira, e de fls. 444/455, do Hospital e Maternidade Clínica 

da Criança Ltda., foram oferecidas 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.: 210356 Nr: 2388-63.2016.811.0055

 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): FRANCISLEI MARTINS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante da certidão do oficial de justiça de fls. 93, 

remeto os autos ao setor de "matéria para imprensa", a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150124 Nr: 10139-43.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLLA & COLLA LTDA ME, PEROLITA 

SCHERER COLLA, JUNIA VARGAS COLLA, JUNIA VARGAS COLLA, 

ESPOLIO DE SIDNEI JOAO COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, Sulviane Rigo Lustoza - OAB:24.651-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos por certidão ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para que compareçam nesta Secretaria e 

retirem a carta precatória a ser distribuída na comarca de Barra do 

Bugres, devendo, na ocasião, apresentar cópia das guias de distribuição 

devidamente recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254259 Nr: 20054-43.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRBS S/A CDC TANGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS AGUIAR FERREIRA 05856109163

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Marcelo Gregolin Sampaio 

- OAB:317.046 - SP, DOUGLAS ALVES VILELA - OAB:264.173-SP, 

Milene Nunes Rodrigues - OAB:384.582-SP, Nicole Araújo Silvério - 

OAB:378.260-SP, ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - 

OAB:178930/OAB

 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 se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 109 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 224,00 

(Duzentos e Vinte e Quatro Reais), devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando o Oficial de Justiça Manoel Reis Cangussu Ribeiro, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191755 Nr: 8131-88.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME, EDSON WALTER CAVALARI, GERSON RODRIGUES 

GONÇALVES, AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, FRNACISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:OAB/MT 18.798, GABRIELA BENINE SALICIO - 

OAB:18244, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT, TIAGO MACIEL 

BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC e 

diante da decisão de fls. 152/153, impulsiono os presentes autos ao setor 

de matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora 

acerca da lavratura dos Termos de Penhora e Depósito dos bens 

indicados nos autos, com o que a parte executada foi nomeada fiel 

depositária.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230298 Nr: 18704-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON ROBATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHACAR - LAVA JATO, COMPRA, VENDA, 

TROCA, FINANCIAMENTO E CONSIGNAÇÃO, MARCIO LUIZ DE SOUZA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC e 

diante da decisão de fls. 96/97, 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 e Depósito do bem indicado nos autos, 

com o que a parte executada foi nomeada depositária fiel do bem, haja 

vista que, ante a existência de restrição judicial no aludido veículo, 

conforme documentos anexados nos autos, não haverá determinação de 

remoção, uma vez que o veículo em questão possui preferência, na 

expropriação, para outra execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232536 Nr: 21530-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Certifico e dou fé que diante da certidão do Oficial de Justiça de fls. 109, 

remeto os autos ao setor de "matéria para imprensa", a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264575 Nr: 28128-86.2017.811.0055

 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: MARIA DOMINGAS SILVA DELGADO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO NICOMEDIO GOMES, MARIA 

APARECIDA DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Certifico e dou fé que diante da certidão de fls. 80, remeto os autos ao 

setor de "matéria para imprensa", a fim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293796 Nr: 19954-54.2018.811.0055

 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 ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante da certidão do Oficial de Justiça de fls. 36, 

remeto os autos ao setor de "matéria de imprensa", para intimar o 

advogado da parte autora para manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279609 Nr: 8708-61.2018.811.0055

 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: LUCIENE ANA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCIA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico e dou fé que diante da certidão do Oficial de Justiça de fls. 70, 

remeto os autos ao setor de "matéria para imprensa", a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142770 Nr: 2223-55.2012.811.0055

 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: LUIZ BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP, SIDNEI FERRARIA - OAB:OAB/SP 253.137

 Certifico e dou fé que diante da certidão de fls. 212, remeto os autos ao 

setor de "matéria para imprensa", a fim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280785 Nr: 9565-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO BREVES WASHINGTON11

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO ZULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre 

o quanto alegado pela parte executada às fls. 36/54, pugnando o que 

entender de direito.

Após, CONCLUSOS para análise dos pleitos de fls. 36/54 e de fls. 

59/53-verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223557 Nr: 12905-30.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR NUNES DE AGUIAR

 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:

 Vistos.

AGUARDE-SE, como requerido, até 27/12/2018.

Decorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 

de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do feito.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224574 Nr: 13863-16.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR DOS SANTOS FERNADES

 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:

 Vistos.

AGUARDE-SE, como requerido, até 27/12/2018.

Decorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 

de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do feito.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174231 Nr: 16083-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SILVESTRE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLLA CHRISTINE C. F. B. 

CARVALHO - OAB:OAB/MT: 8852, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 Vistos.

Não obstante o contido às fls. 59/59-verso, a verdade é que o ato judicial 

de fl. 49 deixou expressamente consignado que:

"No ponto, para esse desiderato, vale fixar a premissa de que, nos termos 

do parágrafo único do artigo 155, do CPC:

“O direito de consultar os autos e de pedir certidões de seus atos é 

restrito às partes e a seus procuradores. O terceiro, que demonstrar 

interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da 

sentença, bem como de inventário e partilha resultante do desquite.”

Logo, o pleito de vista dos autos ou até mesmo a obtenção de informações 

sobre os mesmos deverá ser encaminhado diretamente ao Juiz 

responsável pela causa."

Logo, o pleito em questão deve ser dirigido diretamente ao Juízo do 

inventário, como já assinalado.

Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, juntar aos 

autos o(s) termo(s) de inventariante(s).

 Com a juntada, CITE-SE o(s) inventariante(s) do espólio de João Sivestre 

Neto para se pronunciarem no prazo de 05 dias, na forma do artigo 690 do 

CPC.

Com a juntada da decisão que nomeou o(s) inventariante(s) e a citação, 

caso não haja impugnação, desde logo, DEFIRO a sucessão “causa 

mortis” com a retificação da distribuição e autuação para constar no polo 

passivo Espólio de João Silvestre Neto, representando pelos 

inventariantes indicados à fl. 59.

CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se já fora promovida a vinculação de 

valores ao vertente feito, como noticiado pelo exequente (fls. 

55/55-verso).

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153705 Nr: 2365-25.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. LAURINI-ME, EDGAR AUGUSTO LAURINI, 

ELENICE RODRIGUES LAURINI, LUSMARINA TEBALDI, JOÃO CARLOS 

TEBALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 363, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às 

fls. 365/370, valendo o silêncio como concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144673 Nr: 4304-74.2012.811.0055

 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: MARVILE HORTON DUTRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de dez dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282340 Nr: 10897-12.2018.811.0055

 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: HIJANARA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO AUGUSTO HAMILKA TONETTA, LEO 

RODRIGUES DA SILVA, PATRICIA CRISTINA DA SILVA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALA BONA - 

OAB:OAB/MT 22.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, ODACIR JOSÉ DIAS CAVALHEIRO - 

OAB:21.159/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 Dessa feita, PROMOVA-SE a citação pessoal do demandado Leo Rodrigo 

da Silva nos seguintes endereços: (a) Rua Arlei Medeiros, n. 70, Módulo 

05, Juína/MT, CEP: 78.320-000; (b) Rua F6, n. 618, Setor F, Alta 

Floresta/MT, CEP: 78.580-000; (c) Rua Aurea Lemos, n. 327, Bairro Durval 

de Barros, Ibirité/MG, CEP: 32.400-000; (d) Via Expressa de Contagem, n. 

3115, GP 4, Bairro Água Branca, Contagem/MG, CEP: 32.370-485; (e) Rua 

Augusto Moreira, n. 248, Jardim Atlântico, Belo Horizonte/MG, CEP: 

31.555-100; (f) Rua Apucarana, n. 239, Módulo 05, Juína/MT, CEP: 

78.320-000; (g) Avenida Paranaguá, n. 462, Módulo 05, Juína/MT, CEP: 

78.320-000, e (h) Rua Goioere, n. 0, Módulo 05, Juína/MT, CEP: 

78.575-000.Como a correspondência de fl. 57 constou apenas ausente, 

deverá ser repetida a citação naquele endereço para afastar qualquer 

dúvida acerca do paradeiro do aludido demandado.A propósito, por conta 

da miríade de endereços localizados, excepcionalmente, não será 

designada audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do CPC, sendo 

certo que tal ato não provoca qualquer prejuízo, já que a conciliação pode 

se dar a qualquer momento, ao passo que a solenidade poderá prejudicar 

o andamento célere do feito, haja vista que as diligências envolvem 

inúmeras comarcas. Em tempo, REMETAM-SE os autos ao cartório 

distribuidor, com a finalidade de retificar a capa dos autos para que, onde 

se lê “LEO RODRIGUES DA SILVA”, leia-se “LEO RODRIGO DA SILVA”, 

conforme se colhe das pesquisas nos sistemas BACENJUD, SIEL, 

INFOJUD e RENAJUD.Após, com o resultado das diligências, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito. 

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282179 Nr: 10779-36.2018.811.0055

 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: JEORGE ANDRE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Vistos.

JEORGE ANDRÉ DA CUNHA ingressou com a vertente demanda em face 
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de UNIC EDUCACIONAL LTDA., ambos qualificados nos autos.

Após um ato e outro, a parte autora pugnou pela extinção do processo, 

vez que fora realizado acordo com a demandada, oportunidade em que 

juntou os comprovantes de pagamento do acordo (fls. 50/52).

Intimados para que, querendo a homologação do acordo, apresentassem a 

respectiva minuta, a conjugação da petição de fls. 55/55-verso com a 

petição de fl. 57 não deixa dúvida sobre a existência do acordo.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram, não restando alternativa senão a 

homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado (fls. 55/55-verso e fl. 

57), 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.

Sem custas, na forma do § 3º do art. 90 do CPC.

Cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios dos respectivos 

advogados.

P.I.C.

Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276881 Nr: 6477-61.2018.811.0055

 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: FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO SUL INVEST - SUL INVEST FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO - MULTISETORIAL, PAULISTA 

BUSINESS COMERCIO, IMPORAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

ELÉTRICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEANIA MARIA MOREIRA 

FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SC 31.212, SANDRA MARA 

SILVEIRA TOMASONI - OAB:OAB/SC 8.789

 Posto isso, INTIMEM-SE as partes subscritoras da avença para que, no 

prazo de 15 dias, apresentem o acordo original, onde conste a chancela 

original das suas dignas advogadas.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 297661 Nr: 22966-76.2018.811.0055

 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 CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar o 

endereço eletrônico do demandado, na forma do artigo 319, inciso II, do 

CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294504 Nr: 20615-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA TEREZINHA GOMES BONZANINI, 

REINALDO VILELLA BONZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, PROMOVA-SE a alteração na distribuição e na autuação a fim de 

constar no polo passivo da demanda apenas Celia Terezinha Gomes 

Bonzanini.Por outro lado, como é reconhecido no artigo 3º, caput, do 

Decreto-Lei n. 911/69, a medida liminar necessita apenas da comprovação 

da mora ou da inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário”.No caso judicializado, a mora 

da parte requerida ficou devidamente comprovada pela notificação 

extrajudicial de fls. 57/58. Assim, atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, 

do Decreto-lei n. 911/69.Portanto, uma vez que foram observados os 

requisitos legais, DEFIRO a liminar de busca e apreensão, consoante o 

Decreto-lei n. 911/69 e DETERMINO:I) O devedor fiduciante poderá, no 

prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, depositar a 

integralidade da dívida, conforme o cálculo apresentado pelos credores, 

recebendo o bem livre de ônus.II) Caso assim não proceda, a propriedade 

e a posse do bem se consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.III) 

Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.IV) Após a apreensão, o veículo será 

depositado em mãos da parte autora ou de quem ela indicar.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292774 Nr: 19258-18.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CRISTIAN RODRIGUES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pretende alcançar o bem que se 

encontra em posse da parte requerida FRANCISCO CRISTIAN RODRIGUES 

NUNES, em decorrência do contrato indicado às fls. 10-verso/12.

 Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pela notificação extrajudicial de fls. 12-verso/13. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 298304 Nr: 23417-04.2018.811.0055

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE 
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TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DORA VILHAGRA - ME, GIGA NET 

TELECOM E INFORMATICA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, no prazo de 15 dias, 

apresentar as três últimas declarações de imposto de renda em nome 

próprio, bem como outros documentos que achar conveniente para 

retratar a hipossuficiência, sendo certo que a inércia será interpretada em 

seu desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 298561 Nr: 23597-20.2018.811.0055

 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: EPDN, SABRINA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO LUIZ ASSOCIAÇAO 

CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar o 

endereço eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64702 Nr: 6212-45.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES E 

ASSESSORIA LTDA, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA, CARLOS 

DIOGO MOTTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Vistos.

Não consta dos autos procuração “ad judicia”, com poderes para transigir, 

outorgada pela CREDIVAL PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÕES E 

ASSESSORIA LTDA. à digna advogada Luciana Costa Pereira, cuja 

assinatura eletrônica consta do acordo de fls. 348/349-verso, tal qual não 

consta a anuência do Banco Sistema.

Logo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, suprirem tais vícios 

a fim de o acordo ser devidamente homologado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 298032 Nr: 23233-48.2018.811.0055

 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 SANCHES GONÇALVES-ME, JOSÉ SANCHES 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BRITO MARTA, RODRIGO BRITO 

COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10.908-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o endereço 

eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena 

de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Na mesma oportunidade, deverá a parte autora (b) corrigir o valor da 

causa para que inclua, também, o valor do ato ou de sua parte 

controvertida, na forma do artigo 292, incisos II e VI, do CPC, já que 

também pede a rescisão do contrato.

No mais, PROMOVA-SE a retificação da autuação e distribuição a fim de 

constar no polo passivo a empresa Frigoserra – Frigorífico da Serra LTDA.

-ME, conforme requerido às fls. 79/80.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272537 Nr: 3075-69.2018.811.0055

 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): NAIR DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Como a parte demandada é assistida pela DPE, antes de homologar o 

acordo, ENCAMINHEM-SE os autos à DPE para manifestar sobre a avença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126239 Nr: 5178-30.2010.811.0055

 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: CUSTODIO PIRES RIBEIRO, TEREZINHA DE CAMPOS 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEIKICHI YONEGURA, ESPOLIO 

DE YOSSIKO SIGUEOKA YONEGURA, JULIA NAOMI TAKATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 226/227, razão por que SUSPENDO a tramitação do 

presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Escoado o prazo de suspensão do feito, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do 

feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155262 Nr: 3887-87.2013.811.0055

 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: MMDS, IFDSR, LFDSC, FJDSM, JPDS, JMDS, AMDS, 

PEDS, NHDS, JMDS, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJFDMS, EDPMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 OAB/MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA 

GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a(o) inventariante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

junte aos autos o comprovante da quitação do ITCMD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 296775 Nr: 22369-10.2018.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso: I. Recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC.II. Processe-se em segredo de justiça (CPC, 

art. 189, inc. II).III. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).IV. 

Designe-se data para realização da audiência de mediação e conciliação, 

conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.V. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação 

e 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 da 

requerida 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).d) 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.VI. 

Não havendo acordo entre as partes, determino seja intimada a equipe 

técnica deste Juízo, para que proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, com 

a realização de estudo psicossocial na residência das partes, a fim de 

verificar quanto a regulamentação da guarda compartilhada da criança 

Pedro Henrique Ochiuto da Silva e período de convivência dos genitores 

com o filho.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 293602 Nr: 19796-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EJDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 320 do CPC, tendo em vista que o referido dispositivo 

legal exige que a petição inicial seja instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. A doutrina costuma referir-se a tais 

documentos como aqueles sem os quais não há como fazer prova do 

alegado pelo autor, tratando-os, em última análise, como casos de “prova 

legal”.

 Posto isso, INTIME-SE a procuradora da parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, devendo aportar aos 

autos a cópia da sentença proferida na ação de alimentos, sob pena de 

indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 do Código de Processo Civil.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284540 Nr: 12708-07.2018.811.0055

 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: CLEMENTE CORSINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OMARIO WIEDERKEHR, INGRID 

WERLE WIEDERKEHR, CASSIUS KLEY WIEDERKHER, KEIDY KATTIUSCIA 

WIEDERKEHR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMERI APARECIDA REDIVO 

VIEIRA - OAB:24.785/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a resolução nº 001/2013/TP que alterou a competência das 

Varas desta Comarca, na qual consta que esta Vara é especializada em 

Família e Sucessões.

Considerando que o presente feito trata de matéria que tem competência 

material distinta desta vara, sendo competente uma das varas cíveis desta 

Comarca.

Considerando ainda, que no caso concreto, os autos de arrolamento, 

tombados sob código nº 6310, no qual a partilha se efetivou, restou 

sentenciado em 20/08/2001.

Posto isso, determino a redistribuição do presente feito a uma das Varas 

Cíveis desta Comarca.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 292572 Nr: 19089-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMF, EMF, ADF, TFL, CNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 isso:1.Defiro os benefícios da justiça gratuita;2. Recebo a inicial na forma 

de arrolamento nos termos do art. 664 do NCPC, uma vez que se 

encontram presentes os requisitos e em razão do valor dos bens a serem 

partilhados;3. Nomeio inventariante a companheira Valdeci Miranda 

Ferreira, independentemente de assinatura de termo de compromisso. 4. E, 

considerando que foram apresentadas as primeiras declarações, cite-se e 

intime-se o herdeiro Audenís, para ciência das primeiras declarações bem 

como para querendo manifestar acerca desta no prazo de 15 (quinze) 

dias, encaminhando-se cópia das primeiras declarações;5. Concluídas as 

citações, abra-se vista dos autos às partes, em cartório, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, para dizerem sobre as primeiras declarações, 

avaliações e partilha dos bens e ainda acerca do pedido de direito real de 

habitação da companheira, conforme requerido;6. Decorrido o prazo, 

havendo impugnação da estimativa apresentada, venham-me os autos 

conclusos para nomeação de avaliador judicial e designação de audiência 

(CPC, art. 664, §§ 1º e 2º);7. Caso contrário, sem manifestação ou 

impugnação à estimativa apresentada, intime-se a inventariante para 

aportar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os seguintes 

documentos:7.1.) Cópia atualizada e autenticada da matrícula do imóvel 

objeto da partilha; 7.2) 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;7.3) 

As certidões negativas atualizadas, de inexistência de débitos junto as 

Fazendas Públicas (Municipal, Estadual, e Federal);Após, venham-me os 

autos conclusos para homologação.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278600 Nr: 7909-18.2018.811.0055

 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: OSVALDO MIGUEL GONÇALVES, RODRIGO MIGUEL 

GONÇALVES, CLAUDIANA BATISTA DA COSTA, ALINE CONCEIÇÃO 

FREITAS GONÇALVES AMORIM, ALERCIO FLORENTINO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIANA FREITAS 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando os documentos juntados nos autos, vejo que a 

homologação do feito é medida que se impõe.Posto isso, e pelo mais que 
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dos autos consta, com fulcro no artigo 659, do CPC, HOMOLOGO, para 

que produza os devidos e legais efeitos a partilha de fls. 04/13, relativa 

aos bens deixados pela falecida Sebastiana Freitas Gonçalves, atribuindo 

ao viúvo meeiro sua meação e respectivo quinhão hereditário dos bens 

descritos nestes autos, o que faço com observância dos artigos 660 a 

663, do CPC, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de 

terceiros. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta 

beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, expeça-se a competente Carta de Adjudicação, fornecendo à 

parte interessada as peças necessárias, nos termos do artigo 659, § 2º 

do CPC.Intime-se a Fazenda Pública Estadual para o devido lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura 

incidentes, nos termos do § 2º, do artigo 662, do CPC.Em seguida 

arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 297272 Nr: 22708-66.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I – Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os 

requisitos do art. 319, do CPC.II - Processe-se em segredo de justiça (CPC, 

art. 189, inc. II).III - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).IV 

- 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.V - 

Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação e 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).d) 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 necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 298174 Nr: 23330-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEDAL, ACDAL, MDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Intime-se a parte executada, no endereço constante na inicial, nos termos 

do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 2.862,00 (dois mil 

oitocentos e sessenta e dois reais), com os acréscimos legais, bem como 

as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 298134 Nr: 23290-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AVDSB, VCDS, EMDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos 

do art. 319, do CPC.2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, 

inc. II).3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).4. Apesar 

da parte autora requerer alimentos provisórios no valor de R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais) verifico que não há nos autos, a 

demonstração da remuneração do requerido, assim tendo em vista o 

trinômio necessidade-possiblidade-proporcionalidade, ARBITRO alimentos 

provisórios em favor da criança Anny Vitória da Silva Barros, no valor de 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, equivalente a R$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais), além de 50% (cinquenta por cento) 

das despesas extraordinárias, a ser pago mensalmente pelo requerido, à 

representante da criança, Sra. Vitoria Carolina da Silva.5. OFICIE-SE a 

empresa Amazonas Retifica, para que proceda com o desconto mensal do 

salário percebido pelo requerido Edimar Adriano de Barros, a título de 

alimentos em favor da filha Anny Vitória da Silva Barros, no valor de 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, que corresponde 

atualmente a R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), através de 

depósito em conta bancária a ser informada nos autos, pela parte autora, 

no prazo de 05 (cinco) dias.6. 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.7. 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);

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 297778 Nr: 23030-86.2018.811.0055

 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: ADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEH

 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:

 Posto isso, com fundamento no artigo 300, caput, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a curatela provisória, para tanto:I – DETERMINO seja 

nomeado como curadora provisória a Sra. Adriana Dalla Favera, 

lavrando-se o termo de compromisso, ficando autorizado, provisoriamente, 

a realizar os atos necessários para gerir e administrar os bens da 

curatelada Hildegard Edi Hoff, para fins de recebimento dos proventos a 

que fizer jus, ficando o curador nomeado fiel depositário dos valores 

recebidos e também obrigado à prestação de contas quando instado para 

tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC.II – 

DESIGNO o dia 13/02/2019, às 16h00min., data em que será realizada a 

audiência de entrevista do nterditando, devendo o mesmo ser citado na 

pessoa de seu Curador Provisório, cientificando-o de que poderá, 

querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 

referida audiência, bem como lhe é facultado constituir advogado (CPC, 

arts.751 e 752).III – Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, devendo 

constar que fica terminantemente vedada à alienação ou oneração de 

quaisquer bens imóveis, móveis ou de qualquer outra natureza, 

pertencentes ao interditando, salvo com autorização judicial.IV – Intime-se, 

ainda, a equipe técnica do juízo, para realizar estudo psicossocial na 

residência do interditando, devendo-se entregar relatório em data anterior 

a audiência acima designada.Respondendo aos seguintes quesitos:01)Em 
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relação à habitação?a)O imóvel utilizado pela parte autora é próprio, 

alugado ou cedido?b)Quantas pessoas moram na residência, idade e 

atividades, grau de parentesco?

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 291960 Nr: 18588-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAE, CAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:4589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em Segredo de Justiça.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer 

tempo.

Recebo a petição inicial posto que preenche os requisitos do art. 319 do 

CPC.

Trata-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por Cleide Araújo Esteves 

e Cleiton Araújo Esteves, devidamente qualificados.

Com a inicial foram acostados documentos fls. 07/16.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Cuida-se pedido de Alvará Judicial, proposto por Cleide Araújo Esteves e 

Cleiton Araújo Esteves, no intento de obter autorização judicial para 

efetivar o levantamento dos valores de PIS e FGTS do genitor, para 

custear a sua manutenção inclusive com o funeral.

Presentes os pressupostos processuais, sendo desnecessária a 

produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, pois os documentos 

colacionados pelos requerentes, são suficientes para análise do pedido, 

assim passo a análise do pedido propriamente dito.

Insta ressaltar que nos autos em apenso consta a certidão de inexistência 

de dependentes habilitados à pensão por morte.

Como regra geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter 

autorização estatal para que acordos ou manifestação unilateral de 

vontade produzam os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao 

presente caso.

Tenho que o interesse dos requerentes, no caso vertente, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento do valor 

depositado em conta bancária, valor do PIS e FGTS, uma vez que não 

existe nenhum óbice aparente à concessão deste e em razão de que o 

falecido necessita do levantamento dos valores para custear a 

manutenção das despesas.

Posto isso, DEFIRO o Alvará Judicial pretendido pelos requerentes Cleide 

Araújo Esteves e Cleiton Araújo Esteves, para o levantamento de PIS e 

FGTS deixado pelo genitor, visando custear a manutenção.

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

Sem custas processuais, uma vez que o requerente é beneficiário da 

assistência judiciária gratuita.

Expeça-se o alvará na forma requerida.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 293816 Nr: 19966-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDM, DDM, DDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Henrique Teixeira 

Alves - OAB:24126/O, LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA 

ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES - 

OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, no que concerne ao requerimento formulado pela 

inventariante para alienação dos bens móveis observo que foi juntada a 

certidão negativa de débitos fiscais da Fazenda Pública Federal bem como 

que todos os herdeiros maiores e capazes estão de acordo às 

alienações, sendo certo ainda que os valores arrecadados serão 

revertidos para quitação dos tributos fiscais, assim, entendo que o pedido 

merece deferimento.Por fim, quanto ao pedido para levantamento dos 

valores depositados em conta corrente do Banco do Brasil, a título de 

rescisão contratual do de cujus, do mesmo modo não vejo óbice, até 

porque as verbas trabalhistas não fazem parte do rol de bens a ser 

inventariado.Posto isso:1.Defiro os benefícios da justiça gratuita, sem 

prejuízo de revogação;2. Recebo a inicial na forma de arrolamento nos 

termos do art. 659 do CPC, uma vez que se encontram presentes os 

requisitos;3. Nomeio inventariante a viúva meeira Ernízia Serafim Duarte 

Mendes, independentemente de assinatura de termo de compromisso;4. 

Expeçam-se os competentes Alvarás Judiciais autorizando a inventariante 

a alienar os bens móveis descritos nas alíneas 2, 3 e 4 (fls. 06/07) bem 

como a levantar o saldo em pecúnia referente às verbas rescisórias do de 

cujus, depositado na conta corrente informada na alínea ‘b’ (fls. 18);5. 

Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para quitação dos tributos 

fiscais;6. Decorrido o prazo, intime-se a inventariante para aportar aos 

autos, os seguintes documentos: a) 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) As certidões negativas de débitos fiscais, 

atualizadas, expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal,Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 298188 Nr: 23337-40.2018.811.0055

 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: DSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMSCDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da 

causa de forma incorreta.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

 Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, tem 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 

da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Assim sendo, intime-se o procurador da parte requerente, para que 

emende a petição inicial e atribua a causa seu correto valor, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 298173 Nr: 23328-78.2018.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: NMDL, RMSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Considerando que as partes compuseram amigavelmente HOMOLOGO 

POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

divórcio consensual requerido por Nelson Moreira de Lima e Rosa Maria 

Soares de Lima.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: ROSA MARIA 

SOARES.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º ofício da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente averbação.

Custas pela parte requerente, contudo, antando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

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

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 298175 Nr: 23332-18.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, o requerimento liminar de alimentos gravídicos provisórios 

não merece acolhimento.Posto isso:I. RECEBO a petição inicial uma vez 

que preenchidos os requisitos do art. 319, do CPC.II. DEFIRO os benefícios 

da justiça gratuita.III. PROCESSE-SE em segredo de justiça (CPC, art. 189, 

inc. II).IV. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência ante a ausência de 

elementos que apontem a alegada paternidade por parte do requerido.V. 

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.VI. 

CITE-SE/INTIME-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).VII. Caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas da lei 

de alimentos, desta forma, venham-me os autos conclusos para 

designação de conciliação, instrução e julgamento.Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública.Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293343 Nr: 19608-06.2018.811.0055

 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: ERDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 51/53, que designo o dia 

01/04/2019 às 13h00, para audiência de mediação e conciliação, que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296775 Nr: 22369-10.2018.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 24/25, que designo o dia 

29/03/2019 às 13h00, para audiência de mediação e conciliação, que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283093 Nr: 11600-40.2018.811.0055

 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: EMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORLANDO PIRES 

RIBEIRO DE MEDEIROS - OAB:16905

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 29, que designo o dia 

01/04/2019 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 requerida 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):

 Cod. Proc.: 298175 Nr: 23332-18.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 14/15, que designo o dia 

05/04/2019 às 15h00, 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 
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termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297098 Nr: 22568-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 23/24, que designo o dia 

05/04/2019 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):

 Cod. Proc.: 298134 Nr: 23290-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AVDSB, VCDS, EMDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 13, que designo o dia 

05/04/2019 às 14h00, 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):

 Cod. Proc.: 297272 Nr: 22708-66.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 24, que designo o dia 

05/04/2019 às 13h00, 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):

 Cod. Proc.: 295250 Nr: 21215-54.2018.811.0055

 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: RDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 30, que designo o dia 

08/04/2019 às 13h00, 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):

 Cod. Proc.: 297618 Nr: 22927-79.2018.811.0055

 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: IMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 31, que designo o dia 

05/04/2019 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297291 Nr: 22718-13.2018.811.0055

 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: RHP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCB, LHBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 19, que designo o dia 

05/04/2019 às 14h30, 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):

 Cod. Proc.: 297121 Nr: 22586-53.2018.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDS, BDSMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSM, JMSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Merilly Lais Savan Soares - 

OAB:OAB/MT 21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 38/39, que designo o dia 

05/04/2019 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 
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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):

 Cod. Proc.: 297495 Nr: 22859-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACZA, AJZA, MZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 24, que designo o dia 

05/04/2019 às 14h00, 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237079 Nr: 4066-79.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DE ALMEIDA MIRANDA, ANA APARECIDA 

MENDES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo a parte requerida 

para manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23374 Nr: 3197-10.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SÉRGIO LUIZ MINOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM MANHAES MOREIRA - 

OAB:52677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, FABIANA CRESTANI PALMA - OAB:9808/O, 

Julierme Romero - OAB:6240/MT

 Certifico que, diante da devolução da carta precatória expedida nos 

autos, com diligência totalmente infrutífera, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.3.11, impulsiono os 

presentes autos e intimo a exequente para se manifestar, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219714 Nr: 9686-09.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE SOARES CASARIN, JDC.LONDRINA-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PEREIRA 

MACHADO NETO - OAB:405662

 Certifico que, haja vista a decisão proferida nos autos do RAI n.º 

9686-09.2016 em fls. 136/140, intimo a parte autora para efetuar o 

pagamento da primeira parcela dos honorários periciais no prazo de 10 

dias, sob pena de devolução desta missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280436 Nr: 9352-04.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO RIBEIRO, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA 

NOVELLO ARGENTA, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Certifico que, haja vista a decisão de fls. 150/153, proferida nos autos do 

RAI n.º 9352-04.2018, intimo novamente o embargante Tiago Ribeiro para, 

no prazo improrrogável de 48h, pagar as custas iniciais, comprovando o 

pagamento, nos termos da decisão de fl. 113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222793 Nr: 12284-33.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURICIO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a devolução da carta precatória expedida nos 

autos, com diligência totalmente infrutífera, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.3.11, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217535 Nr: 7973-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN PATRICIA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a devolução da carta precatória expedida nos 

autos, independentemente de cumprimento, apesar de solicitada 

informações a respeito, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.3.11, impulsiono os presentes autos e 

intimo a parte autora para se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias , já que não deu andamento à missiva no juízo 

deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241029 Nr: 9152-31.2017.811.0055

 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: ROSILENE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA DE FREITAS ALVES - 

OAB:187789/SP
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 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281377 Nr: 10127-19.2018.811.0055

 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: VALMIR BERNARDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado ANTONIO CORREA BRAGA FILHOi levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165958 Nr: 5010-86.2014.811.0055

 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: CELSO VALERIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA - 

SUPERMERCADOS BIG MASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277116 Nr: 6673-31.2018.811.0055

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

 PARTE AUTORA: GRINAURA DE MELLO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MATIAS SUBRINHO, LUCINEIDE 

MONTEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 22, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276249 Nr: 5876-55.2018.811.0055

 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): FRANCISCO LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo a parte autora 

para manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159215 Nr: 7975-71.2013.811.0055

 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): RUBEM HELFENSTEIN

 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: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:OAB/MT16.156, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte exequente, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição do 

executado de fls.190/192.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275277 Nr: 5200-10.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO 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: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar nos autos, em termos de prosseguimento, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 13323 Nr: 2318-08.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA E TORNEARIA CONTI LTDA, 

NELSON CONTI, SIDONIA CONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT

 Vistos,

 Diante da decisão de fls. 492/494, remetam-se os autos para a 

contadoria, devendo o Contador Judicial se atentar quanto aos limites 

estabelecidos nos embargos à execução, os quais se encontram em 

negrito no inteiro teor da referida decisão.

 Apresentado o cálculo pelo Contador Judicial, dê-se vista às partes para 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280681 Nr: 9516-66.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS PASOLINI MAGALHAES SOARES, JOSÉ 

ARMANDO ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, 

NEIVA NOVELLO ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Certifico que, haja vista a decisão de fls. 141/143, intimo os embargantes 

José Armando Argenta, Neiva Novello Argenta, Rodrigo Caletti Deon e 

Rúbia Argenta Deon para, no prazo improrrrogável de 48 horas, pagarem 

as custas iniciais, comprovando o pagamento, sob pena de indeferimento 

da inicial e cancelamento do registro e distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 211415 Nr: 3161-11.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICASE - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - 

OAB:15818/PR, FERNANDO BONISSONI - OAB:37434/PR, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a devolução da carta precatória expedida nos 

autos, com diligência totalmente infrutífera, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.3.11, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112974 Nr: 3166-77.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON MASCENA RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o executado para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297532 Nr: 22885-30.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.JANDAIA DO SUL-PR, JAIR PAVATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL GONÇALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SARGE FIGUEIREDO 

- OAB:52.824-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl. 19, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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 intimo a parte auotora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl. 93, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Certifico ainda que, para no prazo de 05 (cinco) dias, a parte exequente 

efetue 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 MAURÍCIO GRECO SORROCHE, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285590 Nr: 13533-48.2018.811.0055

 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): RONALDO ANTONIO PONCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl. 37, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Certifico ainda que, para no prazo de 05 (cinco) dias, a parte 

exequente efetue o pagamento do importe de R$ 36,74 (trinta e seis reais 

e setenta e quatro centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça LUBIA NUNES DA COSTA, 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):

 Cod. Proc.: 237105 Nr: 4068-49.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARELLA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS E 

VIDROS LTDA – ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGARO LUGON CARVALHO CHAVES, LUIS 

CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme o extrato a seguir, veifiquei que o executado 

Ygaro Lugon Carvalho Chaves efetuou o pagamento do débito na data de 

22/6/2017, mediante depósito em juízo. Sendo assim, intimo a exequente 

para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192859 Nr: 9225-71.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISCELANEA BRINQUEDO E PAPELARIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls.266/340.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180673 Nr: 22615-45.2014.811.0055

 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: SUELI LINARDI DE OLIVEIRA

 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:

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação retro interposto é 

tempestivo. Outrossim, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

provimento 041/2016/CGJ intimo a parte requerente/apelada para que, 

querendo, ofereça contrarrazões de apelação, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 107090 Nr: 5752-24.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELCI SILVA GODOY

 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.Conforme petição protocolada à fl. 134, em 02.05.2018, fora 

indicada a conta do digno advogado da parte autora para o levantamento 

da quantia depositada em Juízo. Ocorre que a certidão de óbito de fl. 141 

informa o falecimento da parte autora em 14.08.2015.Depois, o falecimento 

da parte autora impediu a comunicação determinada pelo artigo 450, § 3º, 

da CNGC, tal qual, intimado, o digno advogado não manifestou nos autos 

(fl. 142). Nesse passo, sabe-se que o mandato se extingue com a morte 

do outorgante, na forma do artigo 682, inciso II, do CPC.A propósito:

(...)Veja-se que, sem embargo de discussão sobre a natureza do ato em 

questão, nem mesmo se pode falar em ineficácia, como descrito no artigo 

104, § 2º, do CPC, haja vista que o ato fora praticado em nome de quem já 

é falecido. Trata-se de inexistência mesmo, pois, repita-se, vem em nome 

de pessoa já falecida.Dentro desse contexto, antes de qualquer outra 

providência, mesmo já tendo sido intimado, uma vez que poderá contribuir 

para a resolução célere do imbróglio, RENOVE-SE a intimação do digno 

advogado, que patrocinava a causa em nome da falecida parte autora, 

para, no prazo de 15 dias, manifestar nos autos sobre o falecimento da 

parte autora, a respectiva sucessão “causa mortis”, com a indicação dos 

herdeiros que, ainda, deverão ser intimados por força do artigo 450, § 3º, 

da CNGC, oportunidade em que, diante do passamento da parte autora, 

deverá esclarecer a quem repassou o valor recebido, já que envolve a 

própria sucessão “causa mortis”.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 125450 Nr: 4437-87.2010.811.0055

 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 ROSA DA SILVA

 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:

 Vistos.

Diante da notícia de passamento da parte autora, bem como 

comparecimento voluntário de seu companheiro, CITE-SE a Autarquia 

Federal, na forma do artigo 690 do CPC, oportunidade em que deverá 

esclarecer, nos termos do artigo 112 da Lei n. 8.213/91, se há 

dependentes habilitados à pensão por morte.

Em não havendo qualquer insurgência, DEFIRO, desde já, o pedido de 

sucessão “causa mortis”, promovendo-se a alteração na distribuição e 

autuação.

Por outro lado, se houver insurgência, INTIME-SE à parte autora para, no 

prazo de 15 dias, manifestar nos autos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197502 Nr: 12789-58.2015.811.0055

 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: MADALENA NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.EXPEÇA-SE requisição de pagamento do débito principal e dos 

honorários advocatícios sucumbenciais, 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(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 201802 Nr: 16188-95.2015.811.0055

 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: MOACIR FERREIRA DE SOUZA

 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 (30/09/2015 – fl. 76), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (10/11/2015 – fl. 108-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 , com a aplicação do Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157303 Nr: 5923-05.2013.811.0055

 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: DARIO FERNANDES DE LIMA

 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:

 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 ajuizamento da demanda (16/07/2013) 

com incidência de juros de mora a partir da citação (19/08/2013 - 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. Aliada a procedência do 

pedido à urgência que é ínsita a todo e qualquer benefício previdenciário, 

DEFIRO a tutela antecipada, na forma do artigo 300 do CPC, para que seja 

implantando o benefício no prazo de 30 dias, a contar da intimação da 

vertente 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 
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demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Por oportuno, nos termos 

do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução 

do mérito.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 129778 Nr: 8617-49.2010.811.0055

 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: CATARINO JOSÉ DE ALMEIDA

 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, 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 

ajuizamento da demanda (15/12/2010), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (07/02/2011 – fl. 29), 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 retro, DETERMINO que a Autarquia 

demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do 

CPC, se ainda não implantado. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 173854 Nr: 15628-90.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARA EURIPA CAMARGOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 190920 Nr: 7462-35.2015.811.0055

 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: MARIA BENEDITA NUNES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento 

administrativo (04/03/2015 – fl. 26), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (16/07/2015 – fl. 33-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. 

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.Tendo em conta que o laudo pericial se mostrou hábil para 

fundamentar o vertente “decisum”, considera-se homologado, se não 

constar ato judicial expresso nesse sentido. Bem por isso, 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.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 202063 Nr: 16412-33.2015.811.0055

 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: ESPOLIO DE DIVANILDO BELARMINO, LUCINEIDE SIMAO 

DA ROCHA, JVRB, ERB, ELIANE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento 

administrativo (07/04/2014 – fl. 74) até a data do óbito (23.10.2016 – fl. 

110) com incidência de juros de mora a partir da citação (21/07/2016 – fl. 

65-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 que foram incluídos na condenação, nos termos da Súmula n. 

111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 
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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.Sem remessa necessária 

por força do artigo 496, § 3º, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 188883 Nr: 5755-32.2015.811.0055

 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 LUCIA SOARES DE SOUZA HAWEROTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 citação (09/08/2016 – fl. 152), 

com incidência de juros de mora a partir da citação (09/08/2016 – fl. 152), 

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. 

Considerando que o laudo pericial não estabeleceu período para a 

incapacidade laboral, a parte autora ainda terá 30 (trinta) dias, contados 

da data da prolação da sentença, de manutenção do benefício para 

eventual pedido de prorrogação. Por conta do requerimento de fls. 

150/150-verso, a verdade é que a implantação do benefício fora 

determinada pelo Juízo, como se vê às fls. 130/130-verso, sem qualquer 

indicação de prazo para cessação. Logo, o benefício deverá ser pago até 

que se realize nova avaliação para prorrogação, conforme interpretação 

do parágrafo anterior. Posto isso, INTIME-SE o requerido junto a APS – 

ADJ, sediado à Avenida Getúlio Vargas, n. 553, esq. Batista das Neves, 

16º andar, Centro Norte – Cuiabá/MT, para que restabeleça o benefício, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para que remeta a este juízo 

cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, 

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada por 

agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 159572 Nr: 8650-34.2013.811.0055

 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: GILSON JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A cessação do pagamento do benefício vai de encontro ao conteúdo da 

sentença prolatada nos autos (fls. 124/126).

Posto isso, INTIME-SE o requerido junto a APS – ADJ, sediado à Avenida 

Getúlio Vargas, n. 553, esq. Batista das Neves, 16º andar, Centro Norte – 

Cuiabá/MT, para que, no prazo de 15 dias, implante/restabeleça o 

benefício, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato 

HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 169549 Nr: 10508-66.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ACOLHO a cota do "Parquet" de fl. 100.

Para tanto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

o atestado carcerário recente.

No mais, OFICIE-SE ao empregador para que, também no prazo de 15 dias, 

promova a juntada aos autos dos três últimos comprovantes de 

pagamento em nome do segurado, no que se refere aos meses de junho, 

julho e agosto de 2013.

Após, INTIME-SE as partes para manifestarem sobre os aludidos 

documentos, pugnando o que entenderem de direito, no prazo de 15 dias.

Por fim, AO MPE.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138284 Nr: 8688-17.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE AMARO DA SILVA

 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.

Uma vez que a planilha de fls. 172/173 não supera o valor descrito no 

artigo 496, § 3º, inciso I, do CPC, sendo certo que a própria Autarquia 

Federal concordou com tal valor, como se vê à fl. 174-verso, está 

dispensado o reexame necessário.

INTIMEM-SE.

Após, CUMPRA-SE a decisão lançada anteriormente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 202400 Nr: 16659-14.2015.811.0055

 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: JOAO BATISTA FERREIRA DORILEO

 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 (01/10/2015 – fl. 69), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (23/11/2015 – fl. 102-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 , com a aplicação do Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. 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 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 182588 Nr: 413-40.2015.811.0055

 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: ELSA FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/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 da cessação do benefício (15/07/2014 – fl. 

101) com incidência de juros de mora a partir da citação (02/07/2015 - fl. 

85-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. É lógico que deverá ser 

descontado o valor recebido pela parte autora a título do mesmo ou de 

outro benefício no período abrangido pela vertente 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 oportuno, nos termos do inciso I do artigo 

487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do 

mérito.P.I.C.EXPEÇA-SE de imediato alvará em favor do perito, conforme 

art. 2º do Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 

Anexo Único da resolução acima citada.Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174576 Nr: 16484-54.2014.811.0055

 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: JOAO SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A cessação do pagamento do benefício vai de encontro ao conteúdo do 

laudo pericial, de modo que deve vigorar a tutela antecipada deferida às 

fls. 27/28-verso.

 Posto isso, INTIME-SE o requerido junto a APS – ADJ, sediado à Avenida 

Getúlio Vargas, n. 553, esq. Batista das Neves, 16º andar, Centro Norte – 

Cuiabá/MT, para que, no prazo de 15 dias, implante/restabeleça o 

benefício até decisão em contrário, assim como para que remeta a este 

juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando 

judicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada 

por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Independentemente da providência anterior, INTIME-SE a autarquia para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo de fls. 93/94.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 118536 Nr: 8490-48.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIVIDADE VASCONCELOS BRONDANI

 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:

 Vistos.Em primeiro passo, diante da concordância da Autarquia (fl. 

146-verso), HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte autora às fls. 

144/145.Dessa feita, EXPEÇA-SE requisição de pagamento, 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(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145032 Nr: 4686-67.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA TEREZINHA WISNIEWSKI

 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:

 Vistos.Em primeiro passo, considerando que se trata de direito 

absolutamente disponível, HOMOLOGO a renúncia dos valores excedente, 

como requerido à fl. 171.Dessa feita, EXPEÇA-SE requisição de 

pagamento do débito principal e dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, 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(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 112401 Nr: 2560-49.2009.811.0055

 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: MARIO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR, ZANILDA 

VIEIRA DE SOUSA MARQUES

 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:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (26/03/2008 – fl. 29), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (12/05/2009 – 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, 
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para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça 

Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a Autarquia 

demandada 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 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.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 165041 Nr: 3428-51.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, por conta da conjunção da manifestação de vontade, 

como se vê à fl. 139 e às fl. 144, HOMOLOGO o acordo formulado pelas 

partes.(...).Posto isso, DECLARO prejudicado o reexame necessário que 

consta da sentença prolatada nos autos.Dessa feita, INTIME-SE o INSS, na 

pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos autos, 

para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso 

ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, apresentar 

os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso deliberado o 

seguinte:(...).Desde já fica determinado o seguinte:(...).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(...).Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a 

requisição acima, desde já, (...) 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.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:(...).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): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 165816 Nr: 4753-61.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVA FRANCISCA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural e pensão por 

morte em favor da parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, cada, 

desde a data do ajuizamento da demanda (19/02/2014), com incidência de 

juros de mora a partir da citação (22/08/2014 – fl. 26-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 retro, DETERMINO 

que a Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do CPC, se ainda não implantado. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140360 Nr: 10918-32.2011.811.0055

 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: VALDENI APARECIDO CHILITI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando a impugnação apresentada pela Autarquia Federal 

às fls. 140/145-verso, diga a parte exequente em 05 dias úteis, ficando 

advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir que concordou 

com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que desde já ficam 

estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro que 

mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 125552 Nr: 4538-27.2010.811.0055

 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: JOSÉ LOPES DE BARROS

 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:

 Vistos.

Sem delongas, quando da prolação da sentença de fls. 115/116, já havia a 

juntada do substabelecimento de fls. 111/112-verso, sendo que os dignos 

advogados substabelecidos foram devidamente intimados da sua 

prolação, como faz ver a certidão de fl. 117.

Logo, a manifestação de fls. 118/119, sem embargo de qualquer outra 

discussão, não possui o condão de modificar a sentença, já que, como 

visto, os dignos advogados da parte autora foram devidamente intimados 

da sua prolação e não apresentaram recurso.

 Como se sabe, ao prolatar a sentença, o Juízo esgota a prestação 

jurisdicional, não podendo alterá-la, salvo se presente uma das hipóteses 

do artigo 494 do CPC. No caso, não se trata de erro material e não foram 

apresentados embargos declaratórios no prazo legal. Então, está vigendo 

o princípio da inalterabilidade da sentença, como faz ver o seguinte 

julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRINCÍPIO DA 

INALTERABILIDADE DA SENTENÇA PELO JULGADOR. Sentença transitada 

em julgado. Impossibilidade de declaração de nulidade da sentença pelo 

próprio juízo sentenciante. Princípio da inalterabilidade da sentença pelo 

próprio julgador, que somente poderá modificá-la para corrigir, de ofício ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 258 de 792



a requerimento da parte, inexatidões materiais ou lhe retificar os erros de 

cálculo ou por meios de embargos declaratórios, nos termos do art. 463 do 

CPC/73 e 494 do CPC/2015. Declarada a nulidade da decisão de fl. 104 e 

atos posteriores, restabelecida a sentença anterior. ACOLHERAM A 

PRELIMINAR APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DECRETARAM 

A NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À 

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.” (Apelação Cível Nº 

70071801443, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 27/04/2017) (negrito nosso)

Posto isso, INDEFIRO o pleito de fls. 118/118-verso.

INTIMEM-SE.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença.

Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126087 Nr: 5042-33.2010.811.0055

 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 DE LURDES PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 129319 Nr: 8164-54.2010.811.0055

 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: ELZITA GONÇALVES SANTANA

 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143024 Nr: 2503-26.2012.811.0055

 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: LORI ICKERT GOMES

 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:

 (...)Posto isso, DECLARO prejudicado o reexame necessário que consta 

da sentença prolatada nos autos. CUMPRA-SE conforme disposto no art. 

535, § 3º, do Código de Processo Civil; Ressalto que, existindo ou 

sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais mediante a 

exibição do instrumento celebrado, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 

8.906/94, desde já DEFIRO tal pedido, devendo ser feita a dedução da 

quantia devida à parte exequente. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141577 Nr: 923-58.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA MARIA DA SILVA DOS SANTOS

 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:

 Vistos.Em primeiro passo, considerando que se trata de direito 

absolutamente disponível, HOMOLOGO a renúncia dos valores excedente, 

como requerido à fl. 90.Dessa feita, EXPEÇA-SE requisição de pagamento 

do débito principal e dos honorários advocatícios sucumbenciais, 

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(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142860 Nr: 2324-92.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, por conta da conjunção da manifestação de vontade, como 

se vê à fl. 157 e às fls. 162/165, HOMOLOGO o acordo formulado pelas 

partes.

Dessa feita, a remessa necessária, conforme o artigo 496 do CPC, está 

centrada nas seguintes situações:

“Art. 496. Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito 

senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal.”

Então, pressupõe sentença proferida contra ente público ou, ainda, 

quando julgados procedentes, mesmo em parte, os embargos à execução 

fiscal.

Essa não é a situação que ora jaz nos autos. Afinal, a sentença 

inicialmente prolatada fora substituída por acordo firmado pelas partes e 

devidamente homologado. Logo, o título executivo não é mais formado pela 

sentença que julgou o mérito da demanda, mas por acordo devidamente 

homologado. Então, não se pode dizer que, atualmente, viceja nos autos 

sentença prolatada contra ente público.

Posto isso, DECLARO prejudicado o reexame necessário que consta da 

sentença prolatada nos autos.

CUMPRA-SE o ato judicial de fls. 169/170-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 165328 Nr: 3919-58.2014.811.0055

 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: JOSÉ JAIME BOCKHORNY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Primeiramente, por conta da conjunção da manifestação de 

vontade, como se vê à fl. 79 e às fl. 84, HOMOLOGO o acordo formulado 

pelas partes. Dessa feita, a remessa necessária, conforme o artigo 496 

do CPC, está centrada nas seguintes situações: “Art. 496. Está sujeito ao 

duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de 

confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em 

parte, os embargos à execução fiscal.” Então, pressupõe sentença 

proferida contra ente público ou, ainda, quando julgados procedentes, 

mesmo em parte, os embargos à execução fiscal. Essa não é a situação 

que ora jaz nos autos. Afinal, a sentença inicialmente prolatada fora 

substituída por acordo firmado pelas partes e devidamente homologado. 

Logo, o título executivo não é mais formado pela sentença que julgou o 

mérito da demanda, mas por acordo devidamente homologado. Então, não 

se pode dizer que, atualmente, viceja nos autos sentença prolatada contra 

ente público. Posto isso, DECLARO prejudicado o reexame necessário que 

consta da sentença prolatada nos autos. Dessa feita, INTIME-SE o INSS, 

na pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos 

autos, para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, 

caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, 

apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso 

deliberado o seguinte: (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 147023 Nr: 6779-03.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE MILANEZES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o INSS para manifestar sobre os cálculos retificados 

apresentados pela parte autora (fls. 92/93), no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 192323 Nr: 8768-39.2015.811.0055

 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: FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora, razão porque 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de benefício assistencial, 

na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte autora nas 

custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO o 

valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado 

da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138732 Nr: 9153-26.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora, à fl. 104, acusa o recebimento das parcelas pretéritas, 

porém, assinala que ainda não teria recebido os honorários de 

sucumbência.

 Logo, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara acerca do pagamento do principal 

e dos honorários sucumbenciais previstos na sentença de fls. 44/47.

Após, INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu representante judicial, 

mediante carga/remessa dos autos, para, em até 10 dias úteis, manifestar 

sobre o cálculo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157555 Nr: 6150-92.2013.811.0055

 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: JOSE CAETANO LOURENÇO

 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:

 II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal.”Então, pressupõe sentença proferida contra ente público ou, ainda, 

quando julgados procedentes, mesmo em parte, os embargos à execução 

fiscal.Essa não é a situação que restará nos autos, caso as partes 

cheguem a uma composição amigável. Afinal, a sentença inicialmente 

prolatada será substituída por acordo firmado pelas partes e devidamente 

homologado. Logo, o título executivo não será mais formado pela sentença 

que julgou o mérito da demanda, mas por acordo devidamente 

homologado. Então, não se poderá dizer que viceja nos autos sentença 

prolatada contra ente público.Posto isso, para também a hipótese de 

aquiescência da parte autora, desde já DECLARO prejudicado o reexame 

necessário que consta da sentença prolatada nos autos.Assim, para a 

aludida hipótese de concordância da parte autora à proposta da parte 

demandada, DETERMINO, ainda, as seguintes providências:CUMPRA-SE 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;Ressalto 

que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já DEFIRO tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente. Expedida a RPV e/ou 

precatório, INTIMEM-SE as partes para que requeiram o que de direito, 

conforme determina o art. 11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 160561 Nr: 10517-62.2013.811.0055

 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: CLAUDEMIRA MARIA BARRETO

 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:
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 Diante da notícia de passamento da parte autora, bem como 

comparecimento voluntário dos sucessores, CITE-SE a Autarquia Federal, 

na forma do artigo 690 do CPC, oportunidade em que deverá esclarecer, 

nos termos do artigo 112 da Lei n. 8.213/91, se há dependentes 

habilitados à pensão por morte.Em não havendo qualquer insurgência, 

DEFIRO, desde já, o pedido de sucessão “causa mortis”, promovendo-se a 

alteração na distribuição e autuação.Por outro lado, se houver 

insurgência, INTIME-SE à parte autora para, no prazo de 15 dias, 

manifestar nos autos.Na hipótese de ter sido promovida da sucessão 

“causa mortis” por ausência de insurgência da Autarquia Federal, 

PROMOVA-SE a intimação do devedor mediante carga/remessa dos autos 

para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).Desde 

já fica determinado o seguinte:(...)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:(...)Por fim, fica desde já também 

deliberado o seguinte:(...)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): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 124443 Nr: 3439-22.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMIKO NAKAGAVA SHIRAISHI

 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 parcialmente a impugnação ao cálculo para que: (a) 

sejam descontados os pagamentos realizados a partir de 28/12/2011, 

inclusive, o 13º do respectivo ano e (b) a correção monetária do débito 

seja realizada conforme o Manual de Cálculo da Justiça Federal até a 

entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, quando passará a vigorar o 

IPCA-E.CONDENO a parte exequente nos honorários advocatícios, que 

FIXO no valor correspondente a 10% da diferença do cálculo, na forma do 

artigo 85, § 4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte 

exequente é beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a 

exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

CPC.A fixação dos honorários advocatícios, pelo acolhimento da 

impugnação, tem apoio no seguinte julgado repetitivo do Superior Tribunal 

de Justiça:(,,,)Após a preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), tal qual 

com a concordância expressa ou tácita da parte executada ao cálculo da 

dívida, EXPEÇA-SE Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 

535 e seguintes do CPC, observando as determinações acima.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.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.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:(...).Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:(...).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): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137354 Nr: 7720-84.2011.811.0055

 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: LEVINO PEDRO ZEMBRANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A cessação do pagamento do benefício vai de encontro ao conteúdo da 

sentença prolatada nos autos, inclusive, com o trânsito em julgado visto à 

fl. 100.

 Posto isso, INTIME-SE o requerido junto a APS – ADJ, sediado à Avenida 

Getúlio Vargas, n. 553, esq. Batista das Neves, 16º andar, Centro Norte – 

Cuiabá/MT, para que, no prazo de 15 dias, implante/restabeleça o 

benefício, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato 

HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137492 Nr: 7850-74.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DE JESUS ROMAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Em primeiro passo, diante da concordância da Autarquia (fl. 

187-verso), HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte autora às fls. 

166/168.Dessa feita, EXPEÇA-SE requisição de pagamento, 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.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 134717 Nr: 4822-98.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO parcialmente a impugnação ao cálculo para que: (a) 

sejam deduzidos os valores recebidos a título de amparo social e (b) a 

base de cálculo dos honorários advocatícios inclua as parcelas vencidas 

até a prolação da sentença (20.09.2012), independentemente se quitadas 

ou não.Por conta da vertente decisão, JUNTE-SE, com urgência, inclusive 

se estiver conclusos, cópia da vertente decisão nos autos a que diz 

respeito a sentença de fls. 156/159.CONDENO a parte exequente nos 

honorários advocatícios, que FIXO no valor correspondente a 10% da 

diferença do cálculo, na forma do artigo 85, § 4º, inciso III, e § 6º, do CPC, 

porém, considerando que a parte exequente é beneficiária da justiça 

gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, 

nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.(...)Dessa feita, INTIME-SE a parte 
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exequente para que, no prazo de 15 dias, apresente novo cálculo da 

dívida, utilizando os critérios definidos nesta impugnação.Após, INTIME-SE 

a parte executada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o cálculo, 

valendo o silêncio como concordância tácita, sendo certo que a análise da 

Autarquia Federal, nesse momento, se limitará à verificação da adequação 

do cálculo ao conteúdo da vertente decisão. (...)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:(...)Por fim, fica desde já também 

deliberado o seguinte:(...)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): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 207415 Nr: 20960-04.2015.811.0055

 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: DILSON GOUVEIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/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 

(10/12/2015 – fl. 41), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(22/02/2017 – fl. 79-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida.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.Tendo em conta que o 

laudo pericial se mostrou hábil para fundamentar o vertente “decisum”, 

considera-se homologado, se não constar ato judicial expresso nesse 

sentido. Bem por isso, 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.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 173433 Nr: 15125-69.2014.811.0055

 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: VALDECI LINO 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151768 Nr: 364-67.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL GOMES 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:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a impugnação ao cálculo e, via de 

consequência, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente (fls. 

127/130). Após a 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 

CPC, observando as determinações acima. (...)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.(...)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:(...).Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:(...) 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. Por outro lado, acerca do pleito de fl. 

128/129, basta volver os olhos à sentença de fls. 96/98-verso para se 

colher que não se concedeu perenemente o auxílio-doença, até porque é 

da sua essência a temporariedade. Logo, se posteriormente à prolação da 

sentença, a Autarquia Federal constatar a cessação das condições para 

o pagamento do aludido benefício, é medida de rigor a sua cessação. 

Posto isso, INDEFIRO o pleito de fls. 128/129. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181924 Nr: 24025-41.2014.811.0055

 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: KELLI CRISTINE OTOWICZ DA SILVA

 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 o requerimento administrativo 

(02/09/2014 – fl. 32), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(03/06/2015 – fl. 74-verso), 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. Considerando que o laudo pericial estabeleceu 

período para a incapacidade laboral, a data final, conforme o laudo, será a 

data da cessação do benefício, sendo que, se transcorrido em período 

anterior à data da prolação da sentença, a parte autora ainda terá 30 

(trinta) dias, contados da data da prolação da sentença, de manutenção 

do benefício para eventual pedido de prorrogação. 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 
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prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.EXPEÇA-SE de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 

2º do Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 

Anexo Único da resolução acima citada.Por oportuno, nos termos do 

inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do 

mérito.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156762 Nr: 5378-32.2013.811.0055

 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 APARECIDA RODRIGUES DE JESUS, EURIDES 

LIMA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da citação 

(19/08/2013 – fl. 46-verso) até a data do óbito (16.08.2014 – fl. 93) com 

incidência de juros de mora a partir da citação (19/08/2013 – fl. 46-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 que foram incluídos na condenação, 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.Sem remessa necessária 

por força do artigo 496, § 3º, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 107361 Nr: 6031-10.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA JORGE FRANÇA

 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 parcialmente a impugnação ao cálculo para que a 

correção monetária do débito seja realizada conforme o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.CONDENO a parte exequente nos honorários 

advocatícios, que FIXO no valor correspondente a 10% da diferença do 

cálculo, na forma do artigo 85, § 4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, 

considerando que a parte exequente é beneficiária da justiça gratuita, 

DECLARO suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos 

termos do artigo 98, § 3º, do CPC.A fixação dos honorários advocatícios, 

pelo acolhimento da impugnação, tem apoio no seguinte julgado repetitivo 

do Superior Tribunal de Justiça:(...)Dessa feita, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 15 dias, apresente novo cálculo da 

dívida, utilizando os critérios definidos no Manual de Cálculo da Justiça 

Federal mais atualizado.Após, INTIME-SE a parte executada para, no prazo 

de 15 dias, manifestar sobre o cálculo, valendo o silêncio como 

concordância tácita, sendo certo que a análise da Autarquia Federal, 

nesse momento, se limitará à verificação da adequação do cálculo ao 

conteúdo da vertente decisão. Afinal, se discordar do que ora fora 

decidido, deverá apresentar o pertinente recurso, sob pena de 

preclusão.Após a preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), tal qual com 

a concordância expressa ou tácita da parte executada ao cálculo da 

dívida, EXPEÇA-SE Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 

535 e seguintes do CPC, observando as determinações acima.(...)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:(...)Por 

fim, fica desde já também deliberado o seguinte:(...)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): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 189784 Nr: 6556-45.2015.811.0055

 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 BARBOSA RIBEIRO

 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 (18/03/2015 – fl. 71), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (13/10/2015 – fl. 99-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 , com a aplicação do Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 155576 Nr: 4201-33.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA DE CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a impugnação ao cálculo e, via de consequência, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela Autarquia Federal (fls. 

113/116-verso).CONDENO a parte exequente nos honorários 

advocatícios, que FIXO no valor correspondente a 10% da diferença do 

cálculo, na forma do artigo 85, § 4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, 
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considerando que a parte exequente é beneficiária da justiça gratuita, 

DECLARO suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos 

termos do artigo 98, § 3º, do CPC.A fixação dos honorários advocatícios, 

pelo acolhimento da impugnação, tem apoio no seguinte julgado repetitivo 

do Superior Tribunal de Justiça:(...) Após a preclusão (art. 34, §1º da Lei 

n. 12.431/11), tal qual com a concordância expressa ou tácita da parte 

executada ao cálculo da dívida, EXPEÇA-SE Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do CPC, observando as 

determinações acima.(...)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:(...)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:(...)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): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151003 Nr: 11113-80.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ALVES DA SILVA

 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:

 Em primeiro passo, diante da concordância da Autarquia (fl. 124-verso), 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte autora às fls. 

118/120.Dessa feita, EXPEÇA-SE requisição de pagamento, 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:(...).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:(...).Ao final, 

depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada 

a parte exequente, CONCLUSOS para a extinção da execução.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 107185 Nr: 5866-60.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDICÉIA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 125456 Nr: 4411-89.2010.811.0055

 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: RAIMUNDO PEDRO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 118413 Nr: 8397-85.2009.811.0055

 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: FRANCISCA PRADO DE PONTES

 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203875 Nr: 17805-90.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Considerando o disposto no artigo 85, § 2º, do CPC, FIXO os honorários 

em 10% sobre o valor "das prestações vencidas até a prolação da 

sentença" (fl. 62-verso).

No mais, CUMPRA-SE o ato judicial de fls. 79/80-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126504 Nr: 5465-90.2010.811.0055

 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: SIZINO JOSE DA SILVA

 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 125421 Nr: 4390-16.2010.811.0055

 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 MAXIMIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140496 Nr: 11068-13.2011.811.0055

 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: RENILDA MENIN LANZARIN

 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:

 II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 

fiscal.”Então, pressupõe sentença proferida contra ente público ou, ainda, 

quando julgados procedentes, mesmo em parte, os embargos à execução 

fiscal.Essa não é a situação que ora jaz nos autos. Afinal, a sentença 

inicialmente prolatada fora substituída por acordo firmado pelas partes e 

devidamente homologado. Logo, o título executivo não é mais formado pela 

sentença que julgou o mérito da demanda, mas por acordo devidamente 

homologado. Então, não se pode dizer que, atualmente, viceja nos autos 

sentença prolatada contra ente público.Posto isso, DECLARO prejudicado 

o reexame necessário que consta da sentença prolatada nos 

autos.CUMPRA-SE conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de 

Processo Civil;Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque 

dos honorários contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, 

nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já DEFIRO tal pedido, 

devendo ser feita a dedução da quantia devida à parte exequente. 

Expedida a RPV e/ou precatório, INTIMEM-SE as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 125374 Nr: 4331-28.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA RODRIGUES

 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:

 Vistos.Em primeiro passo, diante da concordância da parte autora (fl. 

140), HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte demandada às fls. 

136/137-verso.Por conta do reconhecimento da procedência da 

impugnação, CONDENO a parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que FIXO em 10% da diferença do valor executado, na 

forma do artigo 85, § 2º, do CPC, CONDENAÇÃO essa suspensa, na forma 

do artigo 98, § 3º, do CPC.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 125542 Nr: 4520-06.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A petição de fls. 163/164, com os documentos de fls. 165/166, não altera 

em nada a decisão de fl. 160, mesmo porque se trata da mesma advogada 

contemplada no aludido “decisum”. Logo, CUMPRA-SE a decisão de fl. 160.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 166063 Nr: 5189-20.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PROSSIGA-SE no cumprimento da decisão de fls. 119/120-verso, 

mormente o item “b.1.1” e a autorização para destaque dos honorários 

contratuais.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128064 Nr: 6962-42.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DARCI BIGATON 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 169443 Nr: 10378-76.2014.811.0055

 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: VALDEMAR FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se o feito indicado à fl. 84, sob Código 

Apolo n. 172605, refere-se à mesma parte autora do vertente feito e se 

naquela demanda fora abatido, do cálculo da dívida, eventual valor 

recebido pela parte autora a título de LOAS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 125836 Nr: 4805-96.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVILHA CASAGRANDE GALHARDO

 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:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por DURVILHA 

CASAGRANDE GALHARDO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 170/171).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do artigo 

925, ambos do CPC.

Sem custas.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 204053 Nr: 18010-22.2015.811.0055

 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: CICERO SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A decisão de fl. 99 determinou a implantação do benefício e contra tal ato 

não consta qualquer espécie de recurso.

 Dessa feita, pende de cumprimento o seu comando.

 Posto isso, INTIME-SE o requerido junto a APS – ADJ, sediado à Avenida 

Getúlio Vargas, n. 553, esq. Batista das Neves, 16º andar, Centro Norte – 

Cuiabá/MT, para que, no prazo de 15 dias, implante o benefício até decisão 

em contrário, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato 

HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais).

Após, CUMPRA-SE a decisão de fl. 96.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143585 Nr: 3122-53.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por JOSÉ GONÇALVES 

DIAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 155/156).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do artigo 

925, ambos do CPC.

Sem custas.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 131608 Nr: 1362-06.2011.811.0055

 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: ELZA MARIA DA SILVA MOREIRA

 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:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por ELZA MARIA DA 

SILVA MOREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 130/132).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, e do artigo 

925, ambos do CPC.

Sem custas.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 133620 Nr: 3633-85.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDIR RODRIGUES

 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.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142936 Nr: 2409-78.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CECILIO CASTOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 117361 Nr: 7386-21.2009.811.0055

 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: VALDOMIRO TRAVAGINI

 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197845 Nr: 13029-47.2015.811.0055

 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: JOSÉ VICENTE FILHO, MAIRA AUDECI DA SILVA 

VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, Tatiani Kerber Diel - OAB:21492/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 147902 Nr: 7744-78.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 166824 Nr: 6566-26.2014.811.0055

 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: ELENITA ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 150918 Nr: 11025-42.2012.811.0055

 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: CAMILA MARIA DA SILVA, GLEDSON DA SILVA 

OLIVEIRA, GLAÚCIA CRISTIANE DA SILVA, ALEXSANDRO FLORENTIM, 

CASSIA CRISTINA FLORENTIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, MARIA APARECIDA MARIANO FERNANDES TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143445 Nr: 2968-35.2012.811.0055

 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: LENIR CONCEIÇÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, JULIANA DE FATIMA LANI - 

OAB:16059-O/MT, LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT, 

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. EXPEÇA-SE de imediato 

alvará em favor do perito, conforme art. 2º do Provimento nº 

CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da Resolução nº 

CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do Anexo 

Único da resolução acima citada.Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142362 Nr: 1767-08.2012.811.0055

 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: ESPOLIO DE VIRTUDE CORDÃO SANDRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da notícia de passamento da parte autora, bem como 

comparecimento voluntário dos sucessores, CITE-SE a Autarquia Federal, 

na forma do artigo 690 do CPC, oportunidade em que deverá esclarecer, 

nos termos do artigo 112 da Lei n. 8.213/91, se há dependentes 

habilitados à pensão por morte.Em não havendo qualquer insurgência, 

DEFIRO, desde já, o pedido de sucessão “causa mortis”, promovendo-se a 

alteração na distribuição e autuação.Por outro lado, se houver 

insurgência, INTIME-SE à parte autora para, no prazo de 15 dias, 

manifestar nos autos. Na hipótese de ter sido promovida da sucessão 

“causa mortis” por ausência de insurgência da Autarquia Federal, 

PROMOVA-SE a intimação do devedor mediante carga/remessa dos autos 

para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).Desde 

já fica determinado o seguinte:(...)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:(...)Por fim, fica desde já também 

deliberado o seguinte:(...)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): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136171 Nr: 6406-06.2011.811.0055

 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: TEREZA PIRES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136781 Nr: 7068-67.2011.811.0055

 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: ANGELA PEREIRA DOS REIS

 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:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 268 de 792



 Cod. Proc.: 126522 Nr: 5440-77.2010.811.0055

 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: MOACIR SANTOS SILVA

 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:

 Vistos.

Considerando a informação de falecimento do digno advogado da parte 

autora, como indicado no sistema Apolo, INTIME-SE a parte autora, 

pessoalmente, para, no prazo de 30 dias, constituir novo patrono, 

oportunidade em que deverá, nos termos do acordão de fls. 112/114, 

"formalizar requerimento administrativo junto ao INSS", sob pena de 

extinção do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142793 Nr: 2251-23.2012.811.0055

 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: ADELIA BRIGANON ZUQUETO

 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:

 Vistos.

Conforme o acórdão juntado anteriormente, INTIME-SE a parte autora para 

formalizar requerimento administrativo no INSS, no prazo de 30 dias, sob 

pena de extinção do feito.

Uma vez intimada e transcorrido “in albis” o prazo concedido sem informar 

o protocolo do requerimento administrativo, CERTIFIQUE a Secretaria de 

Vara e CONCLUSOS.

Por outro lado, se informado o protocolo do requerimento administrativo, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao INSS para que, no prazo de 90 dias, informe 

o resultado do requerimento administrativo, sendo que, se findar o prazo 

sem resposta, o feito deve retornar ao seu curso regular.

Vale dizer que o INSS poderá permanecer com carga dos autos pelo 

interregno de 90 dias, pois será o prazo destinado à análise do 

requerimento administrativo.

Vencido o prazo, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara a apresentação ou 

não de resposta pelo INSS acerca do requerimento administrativo.

Após o que, INTIME-SE a parte autora para manifestar no prazo de 15 

dias.

Na hipótese de ter sido concedido administrativamente o benefício e, 

mesmo assim, a parte autora insistir no prosseguimento da demanda, 

INTIME-SE a parte demandada para manifestar no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 152583 Nr: 1231-60.2013.811.0055

 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: MARINA MENDES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o contido na certidão de fl. 191, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108900 Nr: 7561-49.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS MOGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Em primeiro passo, diante da concordância da parte autora (fl. 

154), considerando que se trata de direito absolutamente indisponível, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte autora à fl. 151.Dessa feita, 

EXPEÇA-SE requisição de pagamento, 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. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 115086 Nr: 5219-31.2009.811.0055

 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: MRDS, MFDS, LUCIA FERREIRA DA ROCHA

 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.De início, PROMOVA-SE a juntada do acordão prolatado nos autos 

do Agravo em Recurso Especial nº 1.301.065 - MT (2018/0127564-7), 

além da aludida certidão de trânsito em julgado.Após, considerando que, 

com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de hipótese de 

divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende a conclusão 

do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:a) em 

caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, oportunize-se vista ao INSS. Nada 

sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária da 

justiça gratuita, AO ARQUIVO com as baixas necessárias;b) em caso de 

PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 180509 Nr: 22410-16.2014.811.0055

 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: SIRLEY ALVES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 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 

(17/11/2014 – fl. 33), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(13/02/2015 – fl. 41-verso), 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. Considerando que o laudo pericial estabeleceu 

período para a incapacidade laboral, a data final, conforme o laudo, será a 

data da cessação do benefício, sendo que, se transcorrido em período 

anterior à data da prolação da sentença, a parte autora ainda terá 30 

(trinta) dias, contados da data da prolação da sentença, de manutenção 

do benefício para eventual pedido de prorrogação. No tocante aos 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 102886 Nr: 1726-80.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO LINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Uma vez que noticiado o falecimento da parte autora (fls. 195/196-verso), 

SUSPENDO o andamento processual, na forma do art. 313, inciso I, do 

CPC.

Dessa feita, o art. 688 do CPC determina que a habilitação pode ser 

requerida tanto "pela parte, em relação aos sucessores do falecido", como 

pelos próprios “sucessores do falecido, em relação à parte”.

Posto isso, INTIME-SE a parte autora, na forma do artigo 688, inciso I, do 

CPC, para que, no prazo 30 dias, promova a sucessão “causa mortis”, 

com a juntada, nestes autos, da certidão de óbito, bem como indicando os 

herdeiros, com qualificação e endereço, caso inexistente inventário em 

curso, ou indicando o inventariante, com a juntada do termo de nomeação, 

além da qualificação e endereço, se existente inventário em curso, sob 

pena de extinção anômala.

Em havendo manifestação e indicação de inventariante ou dos herdeiros 

do espólio, CITE-SE a parte contrária na forma do artigo 690 do CPC, 

grafando, ainda, que, se houver mais algum herdeiro, deverão indicar nos 

autos, bem como que, para que os sucessores se façam representar no 

feito, deverão constituir advogado, sob pena de prosseguir à sua revelia.

Caso não haja irresignação, após a respectiva citação pessoal, desde já 

DEFIRO o pedido de sucessão “causa mortis”, promovendo-se a alteração 

na distribuição e autuação.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275174 Nr: 5116-09.2018.811.0055

 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: MARIA HELENA PEREIRA NETO

 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:

 Vistos.

Como até apresente data a Autarquia Federal não demonstrou nos autos 

que cumpriu a determinação de fls. 39/40, INTIME-SE o INSS, para que, no 

prazo de 15 dias, promova o restabelecimento e/ou implante o benefício 

deferido na decisão de fls. 39/40, devendo acostar aos autos o 

comprovante, sob pena de pagamento de multa diária, nos termos da 

decisão de fl. 39-verso.

No mais, PROMOVA-SE a realização da perícia médica, como determinado 

às fls. 39/40.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 170484 Nr: 11724-62.2014.811.0055

 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: MARIA ELIZABETE RAMOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A cessação do pagamento do benefício vai de encontro ao conteúdo do 

laudo pericial, de modo que deve vigorar a tutela antecipada deferida às 

fls. 46/47-verso.

 Posto isso, INTIME-SE o requerido junto a APS – ADJ, sediado à Avenida 

Getúlio Vargas, n. 553, esq. Batista das Neves, 16º andar, Centro Norte – 

Cuiabá/MT, para que, no prazo de 15 dias, implante/restabeleça o 

benefício até decisão em contrário, assim como para que remeta a este 

juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando 

judicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada 

por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Independentemente da providência anterior, INTIME-SE a autarquia para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo de fls. 157/159.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281505 Nr: 10238-03.2018.811.0055

 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: SILVANETY GONÇALVES MARTINS DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/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 auxílio-acidente desde a data da cessação do benefício 

(01/05/2017 – fl. 15), respeitado o lustro prescricional, com incidência de 

juros de mora a partir da citação (22/01/2018 – fl. 47-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.Aliada a procedência do pedido à urgência que 

é ínsita a todo e qualquer benefício previdenciário, DEFIRO a tutela 

antecipada, na forma do artigo 300 do CPC, para que seja implantando o 

benefício no prazo de 30 dias, a contar da intimação da vertente sentença. 

CONDENO a autarquia ré nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, 

nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140558 Nr: 11131-38.2011.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARQUES VIANA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168171 Nr: 8595-49.2014.811.0055

 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: MARIA FRANCISCA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a cessação do benefício (24/03/2014 – 

fl. 58), com incidência de juros de mora a partir da citação (08/06/2014 – fl. 

39-verso), 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. 

Considerando que o laudo pericial estabeleceu período para a 

incapacidade laboral, a data final, conforme o laudo, será a data da 

cessação do benefício, sendo que, se transcorrido em período anterior à 

data da prolação da sentença, a parte autora ainda terá 30 (trinta) dias, 

contados da data da prolação da sentença, de manutenção do benefício 

para eventual pedido de prorrogação. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.EXPEÇA-SE de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 

2º do Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 

Anexo Único da resolução acima citada.Por oportuno, nos termos do 

inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do 

mérito(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137225 Nr: 7554-52.2011.811.0055

 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: IZIDRO VILHARGA PAVAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 201253 Nr: 15722-04.2015.811.0055

 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: GENI ANTONIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, vislumbro que a petição de fls. 79/80 não pertence 

à demanda em apreço, pois, o número do processo e as partes não são 

os mesmos. A coincidência reside apenas no código do feito.

 Nessa toada, DESENTRANHE-SE a petição de fls. 79/80, juntando-a ao 

feito correlato.

 No mais, independentemente da providência anterior, INTIME-SE a parte 

demandada para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de 

fls. 83/86.

Por fim, ENCAMINHEM-SE os autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região com as homenagens de praxe.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 122604 Nr: 1663-84.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORNELIO CORREIA 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:

 Vistos.Considerando que a parte autora não se manifestou sobre o que a 

Autarquia demandada considerava correto, como faz ver a certidão de fl. 

141, passou a ser fato incontroverso, de sorte que HOMOLOGO o valor 

apresentado na petição de fls. 137/138, razão pela qual 

DETERMINO:CUMPRA-SE conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código 

de Processo Civil(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143601 Nr: 3134-67.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA LIMA

 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:
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 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144398 Nr: 4011-07.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCORRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A Autarquia Federal, às fls. 85/85-verso, salienta que o cálculo 

apresentado pela parte exequente está equivocado porque deixou de 

deduzir os valores recebidos por meio de amparo social.A parte 

exequente, às fls. 91/91-verso, sustenta o acerto do seu 

cálculo.Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido.Acerca do 

decote do valor recebido a título de amparo social, independentemente de 

constar ou não da sentença, trata-se de aplicação cogente, sob pena de 

enriquecimento ilícito da parte exequente. O fato de a parte exequente 

também mover outra demanda não impede que a compensação se dê no 

vertente feito. Por fim, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve 

evoluir apenas até a prolação da sentença (23.04.2015 – fl. 82).Porém, o 

cálculo da Autarquia Federal, equivocadamente, como se vê às fls. 

93/93-verso, incidiu os honorários advocatícios apenas sobre as parcelas 

vencidas e não quitadas, quando o certo é que deve incidir sobre todas as 

parcelas, independentemente se quitadas ou não. Posto isso, ACOLHO 

parcialmente a impugnação ao cálculo para que: (a) sejam deduzidos os 

valores recebidos a título de amparo social e (b) a base de cálculo dos 

honorários advocatícios inclua as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença (23.04.2015), independentemente se quitadas ou não. CONDENO 

a parte exequente nos honorários advocatícios, que FIXO no valor 

correspondente a 10% da diferença do cálculo, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte exequente é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140269 Nr: 10821-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZINHA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que a parte demandada não impugnou o cálculo 

apresentado pela parte autora, como faz ver a certidão de fl. 112, 

HOMOLOGO o cálculo de fls. 106/107, razão pela qual 

DETERMINO:CUMPRA-SE conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código 

de Processo Civil;Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque 

dos honorários contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, 

nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, como visto às fls. 109/110, 

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(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 129331 Nr: 8176-68.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUSTÓDIA FERNANDES MATTOS

 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:

 Vistos.

Uma vez que noticiado o falecimento da parte autora (fl. 152), SUSPENDO 

o andamento processual, na forma do art. 313, inciso I, do CPC, pelo prazo 

de 06 (seis) meses.

Dessa feita, o art. 688 do CPC determina que a habilitação pode ser 

requerida tanto "pela parte, em relação aos sucessores do falecido", como 

pelos próprios “sucessores do falecido, em relação à parte”.

Posto isso, decorrido o prazo de 06 (seis) meses, INTIME-SE a parte 

autora, na forma do artigo 688, inciso I, do CPC, para que, no prazo 30 

dias, promova a sucessão “causa mortis”, com a juntada, nestes autos, da 

certidão de óbito, bem como indicando os herdeiros, com qualificação e 

endereço, caso inexistente inventário em curso, ou indicando o 

inventariante, com a juntada do termo de nomeação, além da qualificação e 

endereço, se existente inventário em curso, sob pena de extinção 

anômala.

Em havendo manifestação e indicação de inventariante ou dos herdeiros 

do espólio, CITE-SE a parte contrária na forma do artigo 690 do CPC, 

grafando, ainda, que, se houver mais algum herdeiro, deverão indicar nos 

autos, bem como que, para que os sucessores se façam representar no 

feito, deverão constituir advogado, sob pena de prosseguir à sua revelia.

Caso não haja irresignação, após a respectiva citação pessoal, desde já 

DEFIRO o pedido de sucessão “causa mortis”, promovendo-se a alteração 

na distribuição e autuação.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 202175 Nr: 16506-78.2015.811.0055

 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: ELZA JOENCK DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fl. 38.

 DESENTRANHE-SE o documento que instruiu a inicial (fl. 07), conforme 

pleiteado nos autos, substituindo-os por cópias reprográficas.

 Após, DEVOLVA-SE ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 134195 Nr: 4242-68.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE ALBINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Em primeiro passo, diante da concordância da parte autora (fls. 

112/112-verso), HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte 

demandada à fl. 97-verso.Por conta do reconhecimento da procedência da 
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impugnação, CONDENO a parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que FIXO em 10% da diferença do valor executado, na 

forma do artigo 85, § 2º, do CPC, CONDENAÇÃO essa suspensa, na forma 

do artigo 98, § 3º, do CPC.Dessa feita, EXPEÇA-SE requisição de 

pagamento do débito principal e dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de 

Processo Civil(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203225 Nr: 17282-78.2015.811.0055

 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: GENI ANTUNES GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123277 Nr: 2317-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652/O, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, não se vê empecilho para a renúncia do excedente, com a 

conversão em RPV, após a expedição do precatório, mesmo porque vem 

em benefício, inclusive, do Poder Público na medida em que implica 

diminuição de gasto.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DO 

CRÉDITO EXCEDENTE A QUARENTA (40) SALÁRIOS MÍNIMOS. 

CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM RPV. EXPEDIÇÃO POSTERIOR À EC 

37/02. É possível a conversão de Precatório já expedido em Requisição de 

Pequeno Valor, desde que a expedição do Precatório tenha ocorrido após 

a Emenda Constitucional nº. 37/2002 mesmo que a parte exequente tenha 

renunciado ao limite que excede a quarenta salários mínimos. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70068857853, 

Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela 

Maria Silveira, Julgado em 23/08/2016) (negrito nosso)

Logo, ADOTO as seguintes providências:

I-) HOMOLOGO a renúncia ao excedente (fl. 198)

II-) EXPEÇA-SE RPV, como requerido. 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.

III-) PROMOVA-SE a devolução do precatório sem cumprimento.

 IV-) INTIME-SE o INSS acerca da vertente decisão e do RPV expedido.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 160624 Nr: 10636-23.2013.811.0055

 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: ADEVALDO ESTEVÃO PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 170498 Nr: 11745-38.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRA GOMES DOS SANTOS BRITO

 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:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por VALDEMIRA GOMES 

DOS SANTOS BRITO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Sem delongas, a parte executada quitou integralmente seu débito, sendo 

que os valores já foram, inclusive, levantados (fls. 138/139).

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de cumprimento de sentença ante 

o implemento pelo executado da obrigação, nos termos do artigo 924, 

inciso II, e do artigo 925, ambos do CPC.

Sem custas.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203997 Nr: 17941-87.2015.811.0055

 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: FRANCISCO FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da notícia de passamento da parte autora, bem como 

comparecimento voluntário dos sucessores (fls. 107/113), CITE-SE a 

Autarquia Federal, na forma do artigo 690 do CPC, oportunidade em que 

deverá esclarecer, nos termos do artigo 112 da Lei n. 8.213/91, se há 

dependentes habilitados à pensão por morte.

Em não havendo qualquer insurgência, DEFIRO, desde já, o pedido de 

sucessão “causa mortis”, promovendo-se a alteração na distribuição e 

autuação.

Por outro lado, se houver insurgência, INTIME-SE à parte autora para, no 
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prazo de 15 dias, manifestar nos autos.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142751 Nr: 2204-49.2012.811.0055

 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: FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, CLÁDIS MARIA BENINCÁ - OAB:35405-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta da certidão de fl. 150, em substituição, NOMEIO, como perito, o 

Dr. Francisco Canhoto, para a realização de perícia médica.

 No mais, PROSSIGA-SE conforme o ato judicial fls. 95/96.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 185960 Nr: 3509-63.2015.811.0055

 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: ESTER PERES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado 

da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 297539 Nr: 22891-37.2018.811.0055

 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 VICENTE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 Considerando as informações acima repassadas, DETERMINO o bloqueio 

via BACEN JUD do valor de R$ 57.693,00 (cinquenta e sete mil, seiscentos 

e noventa e três reais), para aquisição dos medicamentos Micofenalado 

de Mofetila 500 mg e Revolade 25 mg, suficiente para 03 (três) meses de 

tratamento. Não obstante, enquanto se cumpre a penhora on-line, 

Intimem-se o requerido para que tome ciência desta decisão, por meio de 

seus procuradores, a fim de que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

tomem providências no sentido de cumprir com a liminar deferida, pelo 

período pleiteado pela autora na inicial. Assim proceda-se a transferência 

dos valores, bloqueados via BACENJUD, para Conta Única do Poder 

Judiciário, após expeça-se competente alvará para levantamento 

diretamente para conta bancária indicada às fls.139 dos autos, há CADA 

30 DIAS NO VALOR DE 19.231,00 (DEZENOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E 

UM REAIS).O requerente deverá prestar contas, por meio de seu patrono, 

acerca da utilização das verbas públicas no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de responsabilidade.Após, intime-se os requeridos para manifestar 

quanto as prestações de contas juntadas pela parte autora.Considerando 

que o medicamento pleiteado pelo autor deve ser usado de forma continua 

e ininterrupta, determino que a cada 03 (três) meses seja juntado aos 

autos exames e laudos médicos atualizados que comprove a necessidade 

de manutenção do medicamento, sob pena de perda de eficácia da 

medida, nos termos do art.11, do Provimento nº 02/2015-CCJ.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Tangará da Serra, 14 de dezembro 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 192833 Nr: 9203-13.2015.811.0055

 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: CELSO DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, vislumbro que a requerente pretende, neste primeiro 

momento, apenas a implantação do benefício previdenciário, assim, 

DETERMINO que se proceda com a intimação da demandada para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, cumpra o estabelecido no acordo, assim como 

para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a 

implantação do benefício.

 Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 146794 Nr: 6539-14.2012.811.0055

 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: APARECIDA DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13944-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a juntada da petição e documentos de fls. 135/136, reabro o 

prazo para o requerido apresentar contestação e, consequentemente, 

para a requerente replicar.

Anoto, por oportuno, que na oportunidade de se manifestarem nos autos 

as partes deverão se pronunciar, expressamente, a respeito da 

necessidade de produção de outras provas, além das já carreadas aos 

autos.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 140776 Nr: 78-26.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINA PEREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...É certo que os honorários são devidos ao causídico 

independentemente do que dispuser o julgado e da própria sucumbência, 

se assim foi convencionado. Contudo, no que se refere ao advogado 

destituído, essa pretensão não poderá se dar nestes autos.O advogado 

destituído, então, poderá se valer de demanda própria a fim de ver 

arbitrados os honorários sucumbenciais requeridos, se for o caso, porque 

é questão que não guarda relação com o objeto da lide, na medida em que 
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não mais atua no processo.Veja-se que não se está dizendo que o 

advogado destituído tem ou não direito aos honorários, apenas que a via 

não é própria.Depois, é imprescindível a formação do contraditório e a 

dilação probatória a fim de haja a correta discussão sobre a questão, 

delimitando a participação de cada advogado no transcurso do feito e 

respectiva valoração econômica.Por todo o exposto, expeça-se a 

requisição de pequeno valor em nome da advogada Estela Redivo da 

Costa (procuração de fls. 64/64-verso).Promova-se a alteração no 

sistema Apolo para que as intimações, de agora em diante, sejam 

publicadas apenas em nome da advogada Estela Redivo da Costa OAB/MT 

n. 16.663.Em tempo, cumpra-se conforme determinado na decisão de fls. 

76/76-verso. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 171014 Nr: 12434-82.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, vislumbro que a requerente pretende, neste primeiro 

momento, apenas a implantação do benefício previdenciário, assim, 

DETERMINO que se proceda com a intimação da demandada para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, cumpra o estabelecido no acordo, assim como 

para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a 

implantação do benefício.

 Independentemente da providência anterior, REMETAM-SE os autos à 

Instância Superior para reexame necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 111008 Nr: 1246-68.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWANE NAVES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT, 

MARIANO MARQUES DE SAMPAIO - OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando a certidão suscitando dúvida de fl. 208, verifico que 

os honorários de sucumbência devem ser entregues ao advogado que 

está patrocinando a causa atualmente. Isso porque, embora seja possível 

o pagamento de honorários advocatícios nos próprios autos da causa que 

o advogado patrocina, a hipótese em tela refere-se também a advogado 

destituído do mandato, devendo, pois, discutir a questão dos honorários 

que lhe são devidos na via adequada.Nesse sentido......É certo que os 

honorários são devidos ao causídico independentemente do que dispuser 

o julgado e da própria sucumbência, se assim foi convencionado. Contudo, 

no que se refere ao advogado destituído, essa pretensão não poderá se 

dar nestes autos.O advogado destituído, então, poderá se valer de 

demanda própria a fim de ver arbitrados os honorários sucumbenciais 

requeridos, se for o caso, porque é questão que não guarda relação com 

o objeto da lide, na medida em que não mais atua no processo.Veja-se que 

não se está dizendo que o advogado destituído tem ou não direito aos 

honorários, apenas que a via não é própria.Depois, é imprescindível a 

formação do contraditório e a dilação probatória a fim de haja a correta 

discussão sobre a questão, delimitando a participação de cada advogado 

no transcurso do feito e respectiva valoração econômica.Por todo o 

exposto, expeça-se a requisição de pequeno valor em nome do advogado 

Joaquim Gomes de Oliveira (procuração de fl. 193).Promova-se a 

alteração no sistema Apolo para que as intimações, de agora em diante, 

sejam publicadas apenas em nome do advogado Joaquim Gomes de 

Oliveira OAB/MT n. 17.614.Em tempo, cumpra-se conforme determinado na 

decisão de fls. 204/205. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 29815 Nr: 3376-70.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINO ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Jesuino Alves 

Teixeira em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

qualificados.

Compulsando os autos, verifico que houve o levantamento de valores, 

demonstrando o integral cumprimento da obrigação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Diante do levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser 

extinto pela satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Tendo em vista as irregularidades constantes no recibo de fl. 179, para se 

evitar qualquer nulidade, dê ciência acerca do levantamento de valores via 

edital, conforme preceitua do art. 450, § 3º, da CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 193554 Nr: 9751-38.2015.811.0055

 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: ANTONIO PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da 

cessação/indeferimento do benefício (08/04/2015 - fl. 29), com incidência 

de juros de mora a partir da citação (12/08/2015 - fl. 39-verso), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada 

deferida (fls. 36/37-verso). Nessa toada, deve persistir o pagamento do 

auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.Conforme 

fundamentação retro, DETERMINO que a Autarquia demandada 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 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 
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estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 123126 Nr: 2176-52.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE a decisão de fl. 147/147-verso.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 206854 Nr: 20436-07.2015.811.0055

 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: CAROLINA PEREIRA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Por outro lado, no que atine ao pleito do requerido, às fls. 

123/123-verso, tenho que para sua caracterização tem que haver 

alegação contrária a texto legal expresso ou fato incontroverso, isto é, 

pretensões destituídas de fundamento, porque não amparadas no sistema 

jurídico material ou por contrariarem matéria fática não impugnada, o que 

não se verifica no caso concreto.Assim, considerando que não restou 

comprovada a alegada litigância de má-fé, haja vista que a condenação 

exige motivação justa, levando-se em conta que o simples exercício do 

direito de ação não autoriza sua caracterização, razão pela qual deixo de 

aplicar a condenação do executado.Isto posto, julgo e declaro extinta a 

presente ação, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, 

V, do Código de Processo Civil.Isento de custas e despesas processuais 

diante da gratuidade de justiça concedida à autora.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 131489 Nr: 1219-17.2011.811.0055

 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: IRENE LUCAS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Indefiro o pedido de fls. 112/113-verso, haja vista que muito 

embora tenha o processo sido extinto e, consequentemente, revogada a 

antecipação de tutela, não se pode exigir a devolução dos valores 

recebidos a título de benefício previdenciário ou assistencial, visto que se 

cuidam de valores destinados à subsistência do segurado ou assistido, ou 

de quem afirma deter essa qualidade, pessoas geralmente 

hipossuficientes e sem condições materiais de proceder à restituição, 

vivendo no limite do necessário à sobrevivência com dignidade.Em 

verdade, a determinação ou reconhecimento do dever de restituir causaria 

mais problemas que soluções, não interessando à Administração da 

Justiça, nem à Previdência Social, abrir discussão sobre esse dever, pois 

seguramente, muitas das vezes, seria debalde todo o esforço judicial para 

a devolução do que se recebeu por decisão provisória. A relação 

custo/benefício ficaria absolutamente desequilibrada. Vale acrescentar 

ainda que essas pessoas, em sua grande maioria, litigam sob o pálio da 

justiça gratuita, sendo considerados juridicamente hipossuficientes...E 

como se pode ver, a questão constitucional, relativa à não aplicação do 

art. 115 da Lei de Benefícios, em casos tais, ficou também resolvida, no 

sentido de que a não devolução não importa em declarar inconstitucional 

referido dispositivo da lei. Desta feita, arquivem-se os autos observadas 

as formalidades legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 134686 Nr: 11454-43.2011.811.0055

 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: ELIZANGELA PEREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o petitório retro, CONCEDO o prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 131237 Nr: 938-61.2011.811.0055

 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: SEBASTIÃO JUVINO TOME

 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:

 Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária – Aposentadoria Rural por idade com 

Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Sebastião Juvino Tomé, em 

face de INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para dar prosseguimento ao feito, conforme certidão de fl. 164, 

porém manteve-se inerte até a presente data (fl. 165).

Assim, considerando que a parte autora não manifestou seu interesse no 

prosseguimento do feito, a extinção é medida que se impõe, senão 

vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da 

justiça gratuita.

P. I. C.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 191852 Nr: 8247-94.2015.811.0055

 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: PAULO ROBERTO CAMPOS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o petitório de fl. 129-verso, OFICIE-SE ao Instituto 

demandado para que, no prazo de trinta (30) dias, implante o benefício 

previdenciário, sob pena majoração da multa, sem prejuízo das demais 

sanções legais, encaminhando-se, para tanto, os documentos 

necessários.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 140219 Nr: 10766-81.2011.811.0055

 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: VALDIR FABIANO DA CRUZ

 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, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.Por lógica, REVOGO a 

tutela antecipada deferida inicialmente.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.Declaro a 

inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios previdenciários 

em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que os valores 

possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé.Por conseguinte, 

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

artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 200495 Nr: 15084-68.2015.811.0055

 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: VALDIR PORTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da 

cessação/indeferimento do benefício (31/01/2015 - fl. 32), com incidência 

de juros de mora a partir da citação (28/10/2015 - fl. 48-verso), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada 

deferida (fls. 45/46-verso). Nessa toada, deve persistir o pagamento do 

auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.Conforme 

fundamentação retro, DETERMINO que a Autarquia demandada 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 162293 Nr: 13554-97.2013.811.0055

 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: JOSE PAULO CORREA

 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.

Considerando o retorno dos autos da Superior Instância, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143586 Nr: 3121-68.2012.811.0055

 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: GERSON SCHULZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da 

cessação/indeferimento do benefício (22/06/2012 - fl. 60), com incidência 

de juros de mora a partir da citação (08/05/2012 - 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, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada 

deferida (fls. 41/42-verso). Nessa toada, deve persistir o pagamento do 

auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.Conforme 

fundamentação retro, DETERMINO que a Autarquia demandada 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 190927 Nr: 7472-79.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BENTO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Declaro a inexigibilidade dos valores recebidos a título de 

benefícios previdenciários em sede de antecipação dos efeitos da tutela, 

uma vez que os valores possuem natureza alimentar e foram recebidos de 

boa-fé.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 198832 Nr: 13822-83.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Indefiro o pedido de fls. 134/136, haja vista que muito embora 

tenha o pedido sido julgado improcedente e, consequentemente, revogada 

a antecipação de tutela, não se pode exigir a devolução dos valores 

recebidos a título de benefício previdenciário ou assistencial, visto que se 

cuidam de valores destinados à subsistência do segurado ou assistido, ou 

de quem afirma deter essa qualidade, pessoas geralmente 

hipossuficientes e sem condições materiais de proceder à restituição, 

vivendo no limite do necessário à sobrevivência com dignidade.Em 

verdade, a determinação ou reconhecimento do dever de restituir causaria 

mais problemas que soluções, não interessando à Administração da 

Justiça, nem à Previdência Social, abrir discussão sobre esse dever, pois 

seguramente, muitas das vezes, seria debalde todo o esforço judicial para 

a devolução do que se recebeu por decisão provisória. A relação 

custo/benefício ficaria absolutamente desequilibrada. Vale acrescentar 

ainda que essas pessoas, em sua grande maioria, litigam sob o pálio da 

justiça gratuita, sendo considerados juridicamente hipossuficientes.Nesse 

sentido, o Supremo Tribunal...E como se pode ver, a questão 

constitucional, relativa à não aplicação do art. 115 da Lei de Benefícios, 

em casos tais, ficou também resolvida, no sentido de que a não devolução 

não importa em declarar inconstitucional referido dispositivo da lei. Desta 

feita, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 183709 Nr: 1757-56.2015.811.0055

 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: ARI CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando a certidão de fl. 190, bem como o endereço 

atualizado apresentado às fls. 204/205, REDESIGNO o exame médico 

pericial.Desse modo, INTIME-SE o perito nomeado (Eli Ambrósio do 

Nascimento – CRM 5.122) 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. A intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e dos quesitos apresentados pelas partes, assim como da 

expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do 

exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos 

autos...Se fazendo necessário para o diagnóstico do laudo pericial 

exames complementares, determino que o perito nomeado encaminhe a 

parte autora para a realização dos exames pelo Sistema Único de 

Saúde-SUS.As partes deverão indicar assistente técnico e apresentar 

quesitos, no prazo legal, sob pena de preclusão.Após, intimem-se da data 

designada, devendo a parte autora comparecer no local indicado, a fim de 

ser submetido(a) à perícia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a 

apresentação do laudo respectivo, a contar da intimação.Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de quinze dias se 

manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos e se 

manifestarem acerca da necessidade de outras provas.Posteriormente, 

encaminhe os autos conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143688 Nr: 3236-89.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o petitório retro, CONCEDO o prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 147798 Nr: 7627-87.2012.811.0055

 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: EVONEIDE FRANCISCA 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, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da embargante, por não haver, salvo melhor juízo, nenhuma 

omissão, contradição ou obscuridade na sentença proferida às fls. 

101/102-verso, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 144767 Nr: 4400-89.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DOMINGOS SANTANA

 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:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos da Superior Instância, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos com 
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as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 195815 Nr: 11417-74.2015.811.0055

 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: FRANCIAINE ALACRINO MARTINES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O, MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - 

OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, considerando o equívoco, torno sem efeito a decisão de fls. 

163/166.

No mais, considerando o parecer ministerial de fl. 162, bem como a petição 

de fls. 160/161, determino a citação da menor Maria Alice Mateus 

Machado, na pessoa de sua genitora Vania Mateus, no endereço indicado 

às fls. 160/161.

 Promova-se a retificação do polo passivo da demanda para constar a 

filha do falecido, conforme acórdão de fls. 146/146-verso.

 Apresentada a resposta, ao Ministério Público.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 116351 Nr: 6400-67.2009.811.0055

 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: ELTON DE ALMEIDA MARTINS

 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, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.Por lógica, REVOGO a 

tutela antecipada deferida (fls. 84/85).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.Declaro a 

inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios previdenciários 

em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que os valores 

possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé.Por conseguinte, 

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

artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137314 Nr: 7656-74.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILAS ALVEZ 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:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 105, bem como os comandos da sentença 

exarada às fls. 81/83-verso, TORNO SEM EFEITO todos os atos judiciais 

praticados às fls. 87/106, uma vez que foi certificado o trânsito em julgado 

de forma equivocada aos autos.

Via de regra, REMETAM-SE os autos à Instância Superior para reexame 

necessário.

Independentemente das providências anteriores, vislumbro que a 

requerente pretende, neste primeiro momento, apenas a implantação do 

benefício previdenciário, assim, determino que se proceda com a intimação 

da demandada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra o 

estabelecido, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato 

HISCRE comprovando a implantação do benefício.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 185707 Nr: 3312-11.2015.811.0055

 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: LEONICE RIBEIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de pensão por morte em favor da autora desde a 

data do requerimento administrativo (22/09/2014 - fl. 25), com incidência 

de juros de mora a partir da citação (02/04/2015 - 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.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.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, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 159985 Nr: 9422-94.2013.811.0055

 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: EVERALDO GREGÓRIO DA SILVA

 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:

 Vistos.

Considerando que a parte autora concordou com a atualização dos 

valores atrasados de acordo com o exposto pela requerida à fl. 85, bem 

como que a concordância da autora provoca a desistência do recurso 

pela requerida, DECLARO prejudicado o recurso de apelação de fls. 85/87.

Passo seguinte, INTIME-SE o INSS para, no prazo de 15 dias, apresentar 

planilha de cálculos atualizada.

 Apresentados os cálculos, INTIME-SE a requerente para manifestar sobre 

eles no prazo de 15 dias.

 Havendo anuência, desde já HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no art. 535, § 3º, 

do Código de Processo Civil. Por outro lado, havendo divergência, deverá 

a parte autora promover o cumprimento de sentença no valor que reputar 

devido.
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 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 153322 Nr: 1985-02.2013.811.0055

 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: VERONICA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento do 

benefício previdenciário (05/07/2013 - fl. 174), com incidência de juros de 

mora a partir da data da citação (11/04/2013 - fl. 80-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, 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.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, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135900 Nr: 6115-06.2011.811.0055

 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: ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA

 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, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da embargante, por não haver, salvo melhor juízo, nenhuma 

omissão, contradição ou obscuridade na sentença proferida às fls. 

141/143, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133948 Nr: 3970-74.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo que, instada 

a se manifestar, a parte exequente concordou com os valores devidos à 

parte apresentados pelo executado, discordando dos valores 

apresentados a título de honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

Quanto aos valores executados a título de parcelas atrasadas, 

prejudicada a análise da impugnação uma vez que a parte autora 

expressou concordância com os cálculos apresentados pela autarquia à 

fl. 159, razão pela qual HOMOLOGO o cálculo apresentado pela Autarquia 

Federal (fl. 159), para tanto, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de 

pagamento.

Por outro lado, no que toca a impugnação dos honorários advocatícios, 

deve ser acolhida, eis que pela simples leitura dos cálculos apresentados 

pelo exequente às fls. 149/150 é possível divisar que a mesma calculou 

sobre as parcelas devidas da DIB a data de 10/02/2010 até a prolação da 

sentença em 24/02/2014 (fls. 88/88-verso), nos termos da Súmula 111 do 

STJ, sendo que a DIB correta é aquela apresentada na impugnação da 

executada (10/06/2010), conforme o dispositivo da sentença à fl. 

87-verso.

Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela 

parte exequente, HOMOLOGANDO os cálculos apresentados pelo 

executado às fls. 157/161.

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$ 500,00, a qual será acrescida ao débito principal.

EXPEÇA-SE RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

CPC, observando as determinações acima.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 180650 Nr: 22589-47.2014.811.0055

 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: ELIDIO TRAJANO DE GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento do 

benefício previdenciário (07/10/2012 - fls. 26), com incidência de juros de 

mora a partir da data da citação (19/03/2015 - 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. CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada 

deferida às fls. 98/98-verso.Nessa toada, deve persistir o pagamento do 

auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.No 

tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, 

porém, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação 

do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.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, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO 

ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 238300 Nr: 5549-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON SOUZA CRUZ

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Declaro 

a inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios 

previdenciários em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez 

que os valores possuem natureza alimentar e foram recebidos de 

boa-fé.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 152850 Nr: 1514-83.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY APARECIDA DA SILVA

 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:

 Em tempo, considerando o equívoco, torno sem efeito a decisão de fls. 

163/166. Em análise detida dos autos, vejo que restou comprovado que a 

exequente foi submetida à perícia médica que concluiu que a parte não 

encontra-se incapacitada. Cumpre salientar que o benefício auxílio-doença 

é de natureza temporária e durável apenas pelo período em que perdurar 

a incapacidade. Afastada a incapacidade do segurado, este terá o seu 

benefício cancelado pelo órgão previdenciário, o que é cabível no caso 

dos autos, mormente a perícia administrativa realizada à fl. 145-verso. 

Sobre o tema: Posto isso, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. P. I. C. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se ao final, após serem tomadas as cautelas de 

estilo. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 195376 Nr: 11152-72.2015.811.0055

 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: VALDOMIRO JORLANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do indeferimento do 

benefício (20/06/2014 - fl. 21), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (20/08/2015 - 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 retro, DETERMINO que a Autarquia demandada 

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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 203521 Nr: 17546-95.2015.811.0055

 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: NAIR DA APARECIDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 (05/10/2015 – 

fl. 23), com incidência de juros de mora a partir da citação (01/12/2015 - 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 o cálculo da correção 

monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça 

Federal.Considerando a fundamentação retro, DEFIRO a tutela de 

urgência, via de consequência, DETERMINO que seja implantado o 

benefício em questão, imediatamente, em favor da parte autora.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.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, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO 

ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 164461 Nr: 2366-73.2014.811.0055

 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: HAMILTON FRANCISCO DA 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:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos da Superior Instância, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos com 
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as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 185740 Nr: 3348-53.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ROQUETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que nos autos em apenso houve substabelecimento do 

patrono da parte embargada, bem como foi promovida a sucessão 

processual pelos herdeiros, INTIME-SE os herdeiros nos endereços 

constantes às fls. 135/136 daqueles autos, bem como do patrono via DJE 

para, no prazo de 15 dias, promover a habilitação dos herdeiros nestes 

autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 145881 Nr: 5589-05.2012.811.0055

 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: ALMERINDA ROSA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos da Superior Instância, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 131840 Nr: 1626-23.2011.811.0055

 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: JANETE PAULA DE OLIVEIRA SILVA

 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:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos da Superior Instância, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 136346 Nr: 6603-58.2011.811.0055

 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: EURIDICE LISBOA DA SILVA SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos da Superior Instância, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143355 Nr: 2860-06.2012.811.0055

 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: ANTONIA CORTES MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 110-verso, INTIME-SE o patrono da parte 

autora para, no prazo de 15 dias, informar sobre o paradeiro da parte, 

bem como atualizar o endereço nos autos, bem como para que apresente 

o extrato mencionado na petição de fls. 107/108.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129626 Nr: 8462-46.2010.811.0055

 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: DORACINA DE JESUS BATISTA

 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 que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as baixas necessárias;

b) em caso de PROCEDÊNCIA:

b.1) INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) INTIME-SE a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 
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prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já HOMOLOGO os cálculos 

apresentado pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 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:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, INTIME-SE o patrono do 

de cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, 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): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133129 Nr: 3048-33.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DAVID DIAS

 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:

 Vistos.

Considerando a determinação contida à fl. 127-verso, ENCAMINHEM-SE os 

autos para uma das Assistentes Sociais credenciadas no Poder Judiciário 

desta Comarca para promover a realização de estudo socioeconômico.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 138137 Nr: 8533-14.2011.811.0055

 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: EDIVAL RODRIGUES COSTA

 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.

Diante dos embargos de declaração opostos pela requerida, observo que 

foi proferida a decisão de fls. 125/128 de forma equivocada. Posto isso, 

REVOGO a aludida decisão.

 Em tempo, uma vez que foi apresentado o requerimento administrativo 

pela parte autora às fls. 134/135, reabro o prazo para o requerido 

apresentar contestação e, consequentemente, para a requerente replicar.

Anoto, por oportuno, que na oportunidade de se manifestarem nos autos 

as partes deverão se pronunciar, expressamente, a respeito da 

necessidade de produção de outras provas, além das já carreadas aos 

autos.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 141149 Nr: 471-48.2012.811.0055

 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 APARECIDA DA SILVA

 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:

 Posto isso, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da embargante, por não haver, salvo melhor juízo, nenhuma 
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omissão, contradição ou obscuridade na sentença proferida às fls. 

215/217, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 184296 Nr: 2189-75.2015.811.0055

 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: ANADIR DE OLIVEIRA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER MEDEIROS DE MOURA - 

OAB:14142/MT, Franciele Stallbaum de Moura - OAB:21055/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da embargante, por não haver, salvo melhor juízo, nenhuma 

omissão, contradição ou obscuridade na sentença proferida às fls. 

212/214, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129334 Nr: 8179-23.2010.811.0055

 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: ELIZABETE DA SILVA CARMEZINE

 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:

 Por outro lado, no que atine ao pleito do requerido, à fl. 104, tenho que 

para sua caracterização tem que haver alegação contrária a texto legal 

expresso ou fato incontroverso, isto é, pretensões destituídas de 

fundamento, porque não amparadas no sistema jurídico material ou por 

contrariarem matéria fática não impugnada, o que não se verifica no caso 

concreto.Assim, considerando que não restou comprovada a alegada 

litigância de má-fé, haja vista que a condenação exige motivação justa, 

levando-se em conta que o simples exercício do direito de ação não 

autoriza sua caracterização, razão pela qual deixo de aplicar a 

condenação do executado.Isto posto, torno sem efeito a sentença 

exarada às fls. 91/94, ao passo em que julgo e declaro extinta a presente 

ação, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, V, do 

Código de Processo Civil.Isento de custas e despesas processuais diante 

da gratuidade de justiça concedida à autora.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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 151567 Nr: 143-84.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRARE & FRARE LTDA, CLAUZIO JOSE 

FRARE, EMIO AGOSTINHO FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e, em sequência, 

determino o prosseguimento da execução fiscal em eígrafe.Manifeste-se o 

exequente em 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento sem baixa na 

distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 12 

de dezembro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 298141 Nr: 23302-80.2018.811.0055

 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: SEBASTIAO ROQUE MEGA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

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, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 298139 Nr: 23300-13.2018.811.0055

 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: SEBASTIAO ROQUE MEGA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

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, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 195084 Nr: 10891-10.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL DESENVOLVIMENTO URBANO - BRDU 

SPE TANGARA DA SERRA, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIS ALVES PONDÉ - 

OAB:13.830, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919/MT

 Denota-se que decorrido um ano desde a intimação dos requeridos (fls. 

3.160); até o momento estes não demonstram nos autos o cumprimento 

integral das obrigações assumidas no TAC. Acolho a pretensão ministerial 

de fls. 3.162/3.164 e, por conseguinte, determino a intimação dos 

requeridos para que comprovem o integral cumprimento do TAC no prazo 

de 30 dias; sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 2.000,00 
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(dois mil reais) até o limite de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais), nos termo do art. 536, §1º do CPC.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário.Tangará da Serra, 13 de dezembro de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 291646 Nr: 18355-80.2018.811.0055

 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: ELEUZA ALVES DA COSTA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 Processo n.º 18355-80.2018.811.0055 (Cód. 291646)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar os valores despendidos com a reforma do 

imóvel, dentre outros documentos que possam entender necessários.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Sem prejuízo das determinações supra, defiro a Gratuidade da Justiça, 

nos termos da Lei nº 1.060/50.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 263135 Nr: 27052-27.2017.811.0055

 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: SIRLEI FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no artigo 311 do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência.Por conseguinte, 

diante do fato de que no presente caso não se admite autocomposição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.Citem-se os requeridos para oferecerem contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 

ambos do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações 

de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Ademais, tendo em 

vista a emenda à inicial que incluiu no polo passivo da demanda a Agência 

de Fomento do Estado de Mato Grosso S. A. – Desenvolve MT, determino 

a secretaria que retifique a capa dos autos bem como o sistema 

apolo.Intimem-se.Às providências.Tangará da Serra/MT, 23 de novembro 

de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 297969 Nr: 23183-22.2018.811.0055

 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 LUCIENE DE SANTANA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 23183-22.2018 (Cód. 297969)VISTOS, ETC, CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA em favor da parte autora e, por conseguinte, 

determino a implantação imediata do benefício auxílio-doença, devendo a 

medida ser implantada no máximo em 30 dias pelo requerido, sob pena de 

aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), à título de 

astreintes., entendo por bem, desde já, determinar a realização de prova 

pericial e, para tanto, nomeio o Dr. Eli Ambrósio do Nascimento, clínico 

geral, para realização do ato, independentemente de termo de 

compromisso, que deverá responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias.Finalmente, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando 

que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

a t e n d e r e m  o  b e n e f i c i á r i o . E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 294517 Nr: 20621-40.2018.811.0055

 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: ESLAINE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 20621-40.2018.811.0055 (Cód. 294517)

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão do Juizado Especial Federal, na qual declara sua 

incompetência para processar a demanda.

Destarte, recebo o presente feito, tendo em vista que compete a Justiça 

Estadual julgar conflitos decorrentes de acidentes de trabalho e, na 

sequência, determino a intimação das partes para, querendo, convalidar 

os atos, bem assim, as provas até o momento produzidas, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, volvam-me os atos conclusos para análise da tutela pleiteada.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 227911 Nr: 16621-65.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA KIDS COMERCIO ROUPAS ART. INF. 

LTDA, LEANDRA MAGRO, LIENE MAGRO FANTINEL, MARTA TERESINHA 

LUCENTINI PEZZO, ADRIANA FLAVIA PEZZO DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de 

pré-executividade, para declarar a prescrição dos créditos constituidos 

em 30.01.2010, 10.05.2011, 02.05.2010, 04.07.2010, 01.08.2010, 

03.10.2010, 03/12/2010, 29.12.2010, e 12.08.2011, extinguindo o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do NCPC, 

apenas com relação aos alusivos créditos tributários, devendo a 

execução prosseguir em seus ulteriores termos no tocante aos 

demais.Assim, intime-se o exequente para se manifestar em 

prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento. 

Às providências.Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162906 Nr: 14663-49.2013.811.0055

 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: LENILDA ROBERTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 
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- OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Diante do retorno dos autos, intime-se as partes para, querendo promover 

o prosseguimento do feito em 15 dias.

Nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 15563 Nr: 1631-94.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALDIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMÁRIO SECCO - 

OAB:34.968-RS, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11395/MT, 

TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Execução Fiscal

 Processo nº 533/2001 (Cód. 15563)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, indefiro o pedido de fls. retro, nos termos do despacho de fl. 

331.

Ademais, intime-se o exequente para se manifestar em prosseguimento, 

requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 05 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 7180 Nr: 2303-10.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. PIAZZA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO ALVES DA COSTA 

- OAB:4366/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens em nome 

dos executados, o que será efetuado por meio da Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens – CNIB, Sistema de alta disponibilidade, criado e 

regulamentado pelo Provimento Nº 39/2014, da Corregedoria Nacional de 

Justiça e que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens 

decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas.Os 

principais objetivos da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às decisões 

judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as 

para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o 

território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar 

segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de 

financiamento de imóveis e de outros bens.A anulação de um negócio 

imobiliário ou de outra natureza acarreta prejuízos que atingem os 

vendedores, compradores e financiadores além de comprometer a 

segurança e confiabilidade do Mercado, e de gerar alto custo social com 

ações judiciais, problemas de saúde, de família e outras consequências 

tais.O decreto de indisponibilidade de bens atinge a alienação e a 

oneração de todos os bens do indivíduo, sejam eles imóveis, veículos, 

barcos, aeronaves, quadros, joias, ações, animais etc. Além disso, a partir 

do momento em que alguém está com seus bens indisponíveis, quem 

adquiri-los ou financiá-los não poderá invocar o benefício jurídico de ser 

c o n t r a t a n t e  d e  b o a - f é . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.Intime-se.Tangará da Serra - MT, 05 de dezembro de 

2018.FRANCISCO NEY GAIVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 297271 Nr: 22706-96.2018.811.0055

 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: ZEFERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALA BONA - 

OAB:OAB/MT 22.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 22706-96.2018.811.0055 (Cód. 227271)

VISTOS,

Perscrutando os autos, vislumbro que não há no processo a comprovação 

de que a parte autora tenha preliminarmente intentado na via administrativa 

pleiteando o auxílio-doença.

 Razão pela qual, intime-se a parte autora para que, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, emende a peça inaugural, sob pena de 

indeferimento, acostando ao feito a comunicação de decisão do INSS que 

indeferiu o pedido de concessão de auxílio-doença em favor da parte 

autora.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 06 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 297538 Nr: 22889-67.2018.811.0055

 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: CLEUZENI CHABUDE DA SILVA

 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:

 Processo nº 22889-67.2018.811.0055 (Cód. 297538)

VISTOS,

Perscrutando os autos, vislumbro que não há no processo a comprovação 

de que a parte autora tenha preliminarmente intentado na via administrativa 

pleiteando o auxílio-doença, de forma que ainda que o requerido não tenha 

oportunizado nova realização de perícia para prorrogação do benefício, 

este poderia ter sido requerido inicialmente administrativamente.

Razão pela qual, intime-se a parte autora para que, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, emende a peça inaugural, sob pena de 

indeferimento, acostando ao feito a comunicação de decisão do INSS que 

indeferiu o pedido de concessão de auxílio-doença em favor da parte 

autora.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 06 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 297194 Nr: 22639-34.2018.811.0055

 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: LOURIVAL RANGEL MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURYANNE CONCEIÇÃO DE 

ARRUDA - OAB:14853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 22639-34.2018.811.0055 (Cód. 297194)

VISTOS, ETC.

Ciente da decisão do Juizado Especial Federal, na qual declara sua 

incompetência para processar a demanda.

Destarte, recebo o presente feito, tendo em vista que compete a Justiça 

Estadual julgar conflitos decorrentes de acidentes de trabalho e, na 

sequência, determino a intimação das partes para, querendo, convalidar 

os atos, bem assim, as provas até o momento produzidas, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, volvam-me os atos conclusos para análise da tutela pleiteada.
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Às providências.

Tangará da Serra/MT, 06 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 297080 Nr: 22550-11.2018.811.0055

 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: WELITON BEZERRA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 22550-11.2018.811.0055 (Cód. 297080)

VISTOS,

Perscrutando os autos, vislumbro que não há no processo a comprovação 

de que a parte autora tenha preliminarmente intentado na via administrativa 

pleiteando o auxílio acidente, uma vez que o indeferimento acostado aos 

autos refere-se ao benefício de auxílio-doença.

Razão pela qual, intime-se a parte autora para que, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, emende a peça inaugural, sob pena de 

indeferimento, acostando ao feito a comunicação de decisão do INSS que 

indeferiu o pedido de concessão de auxílio acidente em favor da parte 

autora, uma vez que se trata de documento essencial a propositura da 

ação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 06 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176227 Nr: 18307-63.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 Proc. nº.: 18307-63.2014 - Cód. 176227

SENTENÇA.

VISTOS ETC.

Trata-se cumprimento de sentença movido por Julierme Romero em 

desfavor da União, ambos qualificados nos autos.

Fora efetuado o pagamento do débito decorrente da demanda através de 

RPV, que originou o alvará de levantamento em nome da parte autora, 

consoante fl. 74.

Era o que tinha a relatar. Fundamento e Decido.

Dispõe o artigo 924 do Código Processual Civil em seu inciso I, que se 

extingue a execução quando a obrigação for satisfeita. Denota-se que 

houve o pagamento de valor integral pela parte executada.

Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo 

com fulcro no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, intime-se a parte autora por meio de edital para ciência do alvará 

de levantamento.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 137887 Nr: 8260-35.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VIANA RODRIGUES, FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8260-35.2011 (Cód. 137887)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 107109 Nr: 5796-43.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA MORENO CAMARÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo n.º 5796-43.2008 (Cód. 107109)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados à fl. 242, determino que se proceda com a expedição de 

RPV complementar.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148545 Nr: 8444-54.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, ELN 

GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ADELAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362/MT, CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT, CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:13.034, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282, LINOIR 

LAZZARETTI JUNIOR - OAB:13.666, MARIO GONÇALVES NETO - 

OAB:12.142, RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO - OAB:17.057, 

VANESSA RISIN - OAB:6.975

 Autos Civil Pública nº. 8444-54.2012 Cód. 148545

Vistos e examinados.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO 

FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada pelo Ministério 

Público em face do Município de Tangará da Serra/MT e de ELN Gestão de 

Negócio Imobiliários Ltda, representada por seu sócio Adelar da Silva, 
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ambos devidamente qualificados nos autos.

 Às fls. 1.499/1.506 foi acostado Termo de Ajustamento de Conduta – TAC 

firmando entre o Ministério Público e os requeridos, visando por fim a 

demanda, tendo o parquet vindicado a extinção da presente, nos termos 

do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil/2015

O TAC foi homologado por este Juízo em 11 de outubro de 2016 as fls. 

1.507/1.508. O Ministério Público manifestou-se às fls. 1.534/.1538v 

pleiteando o Cumprimento de Sentença alegando que os executados não 

haviam cumprido com o pactuado no TAC.

Em 22 de janeiro de 2018 foi recebido por este Juízo o pedido de 

cumprimento de sentença, concedendo prazo de 30 dias para que os 

executados informassem o adimplemento da obrigação.

 A empresa executada manifestou-se às fls. 1.713/1.716 informando que 

parte do TAC já teria sido cumprido; requerendo dilação de prazo a fim de 

cumprir com as demais exigências.

 O Ministério Público foi favorável ao pedido, requerendo a suspenção do 

feito até a data de 30 de novembro de 2018, o que foi deferido por este 

Juízo às fls. 1.740.

Às fls. 1.810/1.812 a empresa ELN informou que em tratativas com o 

Município, este pediu que a empresa fizesse um novo Projeto de Drenagem 

Urbano sendo este subterrâneo. Informou que tinha ciência de que o 

loteamento foi aprovado com drenagem superficial e que o TAC não previa 

projeto desta natureza, porém aceitou a indicação do município.

Pelo exposto, em razão do exposto, alega que houve um atraso 

considerável no cronograma de obras que apresentado anteriormente, 

motivo pelo qual requer dilação de prazo.

Por sua vez o Ministério Público requereu a realização de constatação 

judicial, a fim de verificar o efetivo cumprimento da demanda, bem como 

que a executada ELN junte aos autos cópia das notas fiscais dos 

equipamentos que foram entregue à unidade da Sema.

É o relatório. Decido.

Entendo que diferente do alegado pelo Ministério Público, ainda não houve 

a conclusão das obras, tampouco o cumprimento integral do TAC 

homologado; tanto que há novo pedido de dilação de prazo.

Sendo assim, intime-se o Ministério Público para que se manifeste efetiva 

quanto ao pedido de dilação de prazo.

 Intime-se a empresa ELN para que junte as notas fiscais requisitadas.

 Após, conclusos.

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 11 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 125931 Nr: 4907-21.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISIANE FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 4907-21.2010.811.0055 – Código 125931.

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do débito.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, 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, a 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 título executivo, sendo obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o 

valor atualizado da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.

 A respeito, vejamos recente julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. PAGAMENTO 

EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE 

COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 

DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento 

de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito 

excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de 

efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não 

devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. 2. Ao contrário do 

que alega a agravante, as questões referentes às datas do ajuizamento 

da ação, do pagamento do crédito tributário e da citação da parte 

executada encontram-se discriminadas na própria ementa do aresto 

recorrido, não demandando qualquer investigação dos elementos dos 

autos, razão pela qual incabível o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo 

interno a que se nega provimento. (Superior Tribunal de Justiça STJ; 

AgInt-AREsp 1.067.906; Proc. 2017/0054660-6; PE; Segunda Turma; Rel. 

Min. Og Fernandes; DJE 13/12/2017) (grifei e negritei)

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos.

Intime-se via edital caso infrutífera a intimação da parte executada por 

meio do endereço informado nos autos ou constante da CDA.

Quanto as custas e taxa judiciária, encaminhe-se ao setor competente 

para arrecadação.

Após o trânsito em julgado providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, realizando as anotações e baixas 

estilares.

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

Tangará da Serra/MT, 14 de Dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124446 Nr: 3442-74.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre os termos da certidão de 

fl. 216.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176412 Nr: 18487-79.2014.811.0055

 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: ANTONIO SOARES 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:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182572 Nr: 381-35.2015.811.0055

 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: HELENY BARROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190777 Nr: 7295-18.2015.811.0055

 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: ZAQUEU CEZARIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137603 Nr: 7965-95.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA NASCIMENTO GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108189 Nr: 6857-36.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONILCE CORREA, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Certifico 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, manifestar-se sobre o ofício de 

fls. 250/252.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135879 Nr: 6091-75.2011.811.0055

 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: NEIDE VASSOLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154092 Nr: 2730-79.2013.811.0055

 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: JUSCELI PAULA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva. 

Certifico ainda que intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se sobre a informação de fl. 157.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170482 Nr: 11720-25.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVASIA DE MATOS TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, 

RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170594 Nr: 11874-43.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 119/121. 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138091 Nr: 8481-18.2011.811.0055

 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: LENIR LOURDE BRAGAGNOLO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138827 Nr: 9251-11.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MACIEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184982 Nr: 2636-63.2015.811.0055

 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 MOLINA CARDOSO

 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:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da comunicação de fl. 

128, para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142932 Nr: 2404-56.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Dessa forma, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal, oportunidade em que 

deverá, querendo, se se pronunciar, expressamente, a respeito da 

convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o silêncio será 

interpretado como concordância, tudo conforme determinado à fl. 116.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133469 Nr: 3438-03.2011.811.0055

 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: JOÃO VICENTINI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147967 Nr: 7814-95.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAVETTI CAMPOS - 

OAB:13331/MT, FERNANDA FAVETTTI - OAB:13331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114441 Nr: 4622-62.2009.811.0055

 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: JOSÉ VILMAR BRAZ

 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:
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 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126518 Nr: 5436-40.2010.811.0055

 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 FERREIRA MALAQUIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:00016339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195080 Nr: 10883-33.2015.811.0055

 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: MARGARETE DE MATOS ROLDÃO BELLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159061 Nr: 7707-17.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl.122, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133363 Nr: 3299-51.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR PEREIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Dessa forma, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174485 Nr: 16376-25.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem sobre o 

laudo pericial de fls. 121/121-verso, como já determinado às fl. 42-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 242656 Nr: 10909-60.2017.811.0055

 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: SILVANIR PEREIRA GONÇALVES

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A cessação do pagamento do benefício vai de encontro ao conteúdo do 

laudo pericial, de modo que deve vigorar a tutela antecipada deferida às 

fls. 50/50-verso.

 Posto isso, INTIME-SE o requerido junto a APS – ADJ, sediado à Avenida 

Getúlio Vargas, n. 553, esq. Batista das Neves, 16º andar, Centro Norte – 

Cuiabá/MT, para que, no prazo de 15 dias, restabeleça o benefício até 

decisão em contrário, assim como para que remeta a este juízo cópia do 

extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial, sob pena 

de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada por agora em R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais).

Ainda, CERTIFIFIQUE a Secretaria de Vara se a Autarquia demandada fora 

citada e apresentou resposta no prazo legal.

Se não fora ainda citada, PROMOVA-SE a citação.

Independentemente do caso, desde já apresento os quesitos do Juízo:

a) O (a) requente é portador (a) de algum tipo de enfermidade ou 

deficiência?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o (a) requerente para o trabalho? Em que 

grau (total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) E possível estabelecer desde quando é portador da 

enfermidade/deficiência apurada?

f) E possível estabelecer desde quando o (a) requerente está 

incapacitado para o trabalho?

g) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

APÓS, CUMPRA-SE, INTEGRALMENTE, A DECISÃO DE FLS. 44/45-VERSO.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 131248 Nr: 949-90.2011.811.0055

 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: ALVINO FELIPE DA SILVA

 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:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por ALVINO FELIPE DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 Após um ato e outro, a parte autora deixou de requerer o que lhe era de 

direito quando o processo retornou da Superior Instância, conforme 

certidão de fl. 81.

 Logo após, o digno advogado do autor se manifestou à fl. 84, requerendo 

a intimação pessoal do requerente para trazer aos autos o indeferimento 

administrativo. Porém, como se observa à fl. 87, a diligência foi negativa e 

novamente o advogado da parte autora deixou de manifestar, conforme 

certidão de fl. 95.

 À fl. 96 determinou-se a intimação do requerido para se manifestar nos 

termos do artigo 485, § 6°, do NCPC. Todavia, conforme certidão de fl. 97, 

decorreu “in albis” o prazo.

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Depois, como se trata de demanda previdenciária, não tem qualquer 

relevância o julgamento de mérito, pois a coisa julgada se dá "secundum 

eventum probationis", com mitigação da eficácia preclusiva da coisa 

julgada material.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

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.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225195 Nr: 14422-70.2016.811.0055

 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: ALDIR MIGUEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, vislumbro que as contestações de fls. 

99/105-verso e de fls.106/112-verso são idênticas.

 Nessa toada, DESENTRANHE-SE a petição de fls. 106/112-verso, 

devolvendo-a ao subscritor.

Depois, não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes quesitos, que deverão ser respondidos pelo 

perito, nos seguintes termos:

a) O (a) requente é portador (a) de algum tipo de enfermidade ou 

deficiência?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o (a) requerente para o trabalho? Em que 

grau (total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) E possível estabelecer desde quando é portador da 

enfermidade/deficiência apurada?

f) E possível estabelecer desde quando o (a) requerente está 

incapacitado para o trabalho?

g) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Após, CUMPRA-SE, integralmente, a decisão de fls. 85/86.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 192034 Nr: 8434-05.2015.811.0055

 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: ODILMAR FONTANA

 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:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (30/03/2015 - fl. 44) até a data do óbito (06.12.2016 – fl. 108), 

com incidência de juros de mora a partir da citação (24/06/2015 – fl. 

53-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 que foram incluídos na condenação, 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.Sem remessa necessária 

por força do artigo 496, § 3º, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 187024 Nr: 4246-66.2015.811.0055

 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: SIDNEI AMÂNCIO DE BARROS

 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.

A cessação do pagamento do benefício vai de encontro à decisão de 

deferimento da tutela antecipada (fls. 68/68-verso), de modo que esta 

deve vigorar enquanto não houver decisão contrária.

 Posto isso, INTIME-SE o requerido junto a APS – ADJ, sediado à Avenida 

Getúlio Vargas, n. 553, esq. Batista das Neves, 16º andar, Centro Norte – 

Cuiabá/MT, para que, no prazo de 15 dias, implante/restabeleça o 

benefício até decisão em contrário, assim como para que remeta a este 

juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando 

judicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada 

por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Depois, não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes quesitos, que deverão ser respondidos pelo 

perito, nos seguintes termos:

a) O (a) requente é portador (a) de algum tipo de enfermidade ou 
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deficiência?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o (a) requerente para o trabalho? Em que 

grau (total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) E possível estabelecer desde quando é portador da 

enfermidade/deficiência apurada?

f) E possível estabelecer desde quando o (a) requerente está 

incapacitado para o trabalho?

g) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Após, CUMPRA-SE, integralmente, a decisão de fls. 39/40-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139908 Nr: 10428-10.2011.811.0055

 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: FRANCISCO GONÇALVES DE CAMPOS

 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:

 Vistos.

Considerando a informação contida à fl. 110, INTIME-SE a parte autora 

pessoalmente e pelo seu digno advogado, para apresentar o resultado do 

pedido administrativo, na forma do artigo 485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185545 Nr: 3192-65.2015.811.0055

 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: APARECIDA GONÇALVES TELES, JESUINO 

GONÇALVES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 185545.

Vistos,

 Defiro o pedido de dilação de prazo em 15 (trinta) dias (fls. 71).

 Apresentado o estudo social, intimem-se as partes para se manifestarem 

no prazo de 10 (dez) dias, conforme decisão de fls. 36/38.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 17 de dezembro 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.: 135770 Nr: 11374-79.2011.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JOSÉ MINOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Compulsando detidamente os autos, denota-se que houve evidente 

equívoco quanto à decisão de declínio proferida nos autos.

A presente ação se encontra inserida entre as restrições contidas no art. 

2º, §1º da Lei 12.153/2009.

 Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM e revogo o despacho retro 

em sua integralidade.

Intime-se. Às providências.

Tangará da Serra 17 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152362 Nr: 1000-33.2013.811.0055

 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: ANDRIANI FRARE E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Compulsando detidamente os autos, denota-se que houve evidente 

equívoco quanto à decisão de declínio proferida nos autos.

A presente ação se encontra inserida entre as restrições contidas no art. 

2º, §1º da Lei 12.153/2009.

 Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM e revogo o despacho retro 

em sua integralidade.

Intime-se. Às providências.

Tangará da Serra 17 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 163596 Nr: 786-08.2014.811.0055

 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: CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES 

LTDA, CLOTILDES APARECIDA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Compulsando detidamente os autos, denota-se que houve evidente 

equívoco quanto à decisão de declínio proferida nos autos.

A presente ação se encontra inserida entre as restrições contidas no art. 

2º, §1º da Lei 12.153/2009.

 Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM e revogo o despacho retro 

em sua integralidade.

Intime-se. Às providências.

Tangará da Serra 17 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165363 Nr: 3964-62.2014.811.0055

 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: ELISABET LOURDES LORENZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Compulsando detidamente os autos, denota-se que houve evidente 

equívoco quanto à decisão de declínio proferida nos autos.

A presente ação se encontra inserida entre as restrições contidas no art. 

2º, §1º da Lei 12.153/2009.

 Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM e revogo o despacho retro 

em sua integralidade.

Intime-se. Às providências.

Tangará da Serra 17 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165801 Nr: 4723-26.2014.811.0055

 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: LUZIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Compulsando detidamente os autos, denota-se que houve evidente 

equívoco quanto à decisão de declínio proferida nos autos.

A presente ação se encontra inserida entre as restrições contidas no art. 

2º, §1º da Lei 12.153/2009.

 Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM e revogo o despacho retro 

em sua integralidade.

Intime-se. Às providências.

Tangará da Serra 17 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165805 Nr: 4731-03.2014.811.0055

 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: VALDENICE ALVES ANJOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Compulsando detidamente os autos, denota-se que houve evidente 

equívoco quanto à decisão de declínio proferida nos autos.

A presente ação se encontra inserida entre as restrições contidas no art. 

2º, §1º da Lei 12.153/2009.

 Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM e revogo o despacho retro 

em sua integralidade.

Intime-se. Às providências.

Tangará da Serra 17 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 153458 Nr: 2119-29.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA JESUS DE SOUZA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 158741 Nr: 7338-23.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPIDIA ROSA DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 180073 Nr: 22005-77.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELINA TEODORO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 200500 Nr: 15089-90.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 Posto isso, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da embargante, por não haver, salvo melhor juízo, nenhuma 

omissão, contradição ou obscuridade na decisão proferida à fl. 112, razão 

por que a MANTENHO nos moldes em que prolatada.Intimem-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 172605 Nr: 14268-23.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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Processo Número: 1002674-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES BARBOSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI DOS SANTOS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1002674-53.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: JOSE MENDES BARBOSA IMPETRADO: VALDECI DOS 

SANTOS Mandado de Segurança N° 1002674-53.2018 Vistos. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por Jose Mendes 

Barbosa, contra ato supostamente ilegal e lesivo a seu direito líquido e 

certo, praticado pelo Agente Fazendário da Unidade Avançada de 

Tangará da Serra-MT, Valdeci dos Santos, postulando, liminarmente, a 

liberação de suas mercadorias apreendidas. Para tanto argumenta que é 

comerciante de produtos naturais e adquiriu em 19/11/2018 diversas 

mercadorias, todavia, na data de 10 de dezembro de 2018, a Agência 

Fazendária de Tangará da Serra/MT apreendeu suas mercadorias junto à 

empresa Carvalima Transportes Ltda. e lavrou o Termo de Apreensão e 

depósito nº 1138302-8, e os produtos estão depositados junto à empresa 

transportadora retro. Narra a inicial que o agente fazendário impetrado 

reteve a mercadoria, alegando falta de recolhimento do ICMS. Por 

conseguinte, aplicou multa e apreendeu os bens. Aduz o impetrante que, 

após lavrada a multa, a apreensão da mercadoria é desarrazoada, uma 

vez que já concluído o procedimento fiscal, lavrado o termo e formalizado 

o lançamento das obrigações. Junto com o presente mandado de 

segurança acostou a nota fiscal e o termo de apreensão (id. 17105976), 

alegando ser dos bens apreendidos. Assim, pleiteia, em sede de liminar, a 

liberação das mercadorias apreendidas, as quais deverão ser entregues 

ao Impetrante. Juntou documentos. É o relato. Fundamento e Decido. O 

mandado de segurança é ação especialíssima, de natureza constitucional 

que, nos termos do art. 5º, inc. LXIX, da CF/88, busca proteger direito 

liquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público, exigindo-se, então, para seu manejo, a prova, de plano, da 

pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos 

específicos e essenciais exige, sob pena do indeferimento da petição 

inicial- art. 10, Lei nº 12.016/2009- a prova pré-constituída e irrefutável da 

liquidez e certeza do direito a ser tutelado. Para a concessão da liminar, 

conforme prevê a Lei de Mandado de Segurança, devem ser relevantes 

os fundamentos da impetração, e do ato impugnado, puder resultar a 

ineficácia da ordem judicial se concedida ao final (artigo 7º, inc. II, Lei 

12.016/2009). Importa dizer que devem concorrer os dois requisitos legais, 

quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e 

a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, 

acaso venha a ser reconhecida à decisão de mérito, os chamados "fumus 

boni iuris" e o "periculum in mora". Carlos Alberto Menezes Direito, tratando 

do tema ensina que: “o que o mandado de segurança exige é que o direito 

submetido ao julgamento dispense qualquer dilação probatória. O que há é 

a prova pré-constituída, presente no momento da impetração, de tal modo 

que o direito invocado pela impetrante possa ser imediatamente protegido. 

Como bem assinalou o Ministro Geraldo Sobral, em acórdão de que foi 

relator, no antigo Tribunal Federal de Recursos, se a matéria ventilada nos 

autos requer dilação probatória, torna-se insuscetível de ser apreciada na 

via estreita e rápida do mandado de segurança, ante o que se desfaz a 

alegação da certeza e liquidez do direito pelo impetrante, ressalvando-lhe, 

contudo, ampla defesa nas vias ordinárias” (Manual do Mandado de 

Segurança. 4ª Ed. Renovar: Rio de Janeiro, 2003, p. 66) No caso vertente, 

os documentos atrelados à petição inicial, notadamente o Auto de 

Apreensão e Depósito nº. 1138302-8 (id. 17105976), menciona que no 

momento da abordagem as mercadorias transportadas encontravam-se 

sem recolhimento do ICMS, sendo que o valor das mercadorias era de R$ 

13.740,86, consubstanciado em 17 notas fiscais que teriam gerado, 

conforme se abstrai do termo de apreensão, o dever de recolhimento de 

R$ 3.503,71 de tributos estaduais. Outrossim, verifico que o impetrante 

juntou nos autos somente uma nota fiscal de produtos adquiridos com 

valor de R4 640,00. Assim, os demais bens estão desacompanhados dos 

documentos fiscais pertinentes, sendo certo que apenas parte das 

mercadorias estão discriminadas pelo documento fiscal, fato este que 

torna duvidosa a natureza da apreensão dos produtos, não havendo 

nessa fase a verossimilhança necessária ao deferimento da tutela para 

entrega dos produtos que sequer foram individualizados integralmente na 

inicial e documentação anexa. O art. 35- A da Lei Estadual n. 7898/98 

dispõe: “Art. 35-A: As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, 

deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos.” 

Frise-se que, sem a prova da regularização das mercadorias, a 

apreensão não configura meio coercitivo ilegal já que o Fisco tem o dever 

de fazer cessar infração de caráter permanente que é a circulação de 

mercadorias em desacordo com a legislação especifica supra-indicada, 

pois, caso os produtos fossem liberados, estaria este contribuindo para o 

que trânsito continuasse a ocorrer de forma irregular, com o que não pode 

consentir o Poder Judiciário. Desta forma, estas informações afastam, ao 

menos por ora, as alegações de que o ato praticado pelo impetrado tenha 

sido ilegal e que o impetrante possui direito liquido e certo ameaçado. 

Diante do exposto, ausente os requisitos necessários, com fundamento no 

artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, sobretudo diante do principio da 

isonomia tributária (art. 150, II da CF), INDEFIRO A LIMINAR requestada. 

Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I). 

Findo o prazo de 10 (dez) dias, com ou sem as informações, ouça-se o 

representante do Ministério Público e, após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de dezembro de 2018. Francisco 

Ney Gaíva Juiz de Direito em substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298221 Nr: 23370-30.2018.811.0055

 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: JANETE LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo legal, sanar a 

irregularidade existente, conforme certidão que segue transcrita: 

"Certifico, nos termos da Resolução nº 021/2011/TP, que segue 

parcialmente transcrita, que não consta da inicial, o endereço da parte 

requerida 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):

 Cod. Proc.: 153060 Nr: 1732-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR INTROVINI ZANATTA, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELVA BIFF DIAVAN, NILTON JOSÉ LONDERO, 

ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - 

OAB:13.801/MT, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4410/MT, 

MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 10.875, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129, 
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VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico expedido 

nos autos, as folhas 539, bem como requer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190321 Nr: 6898-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE SOUZA PEDROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 Intimação do executado para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

464430-1/2018 expedido nos autos, as folhas122.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201082 Nr: 15565-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 

1.088,98, OCASIÃO EM QUE O EXECUTADO DEVERÁ COMPROVAR, SE 

FOR O CASO, QUE AS QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS SÃO 

IMPENHORÁVEIS E/OU EXCESSIVIDADE DA PENHORA (NCPC, ART. 854, 

§3º, INCISOS I E II)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259408 Nr: 24356-18.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, GABRIEL DE 

CARVALHO DIAS, FLAVIO DE CARVALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PECORARO - 

OAB:196.651/SP, PAULA MINARDI FONSECA - OAB:385.495/SP, PEDRO 

OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - OAB:389.737/SP, 

PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - OAB:389737, 

RENATO FERNANDES COUTINHO - OAB:SP 286.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 

15.322, FERNANDO NOVIS - OAB:OAB/RJ 172155, MARCIO VIEIRA 

SOUTO COSTA FERREIRA - OAB:OAB/RJ 59.384

 intimação do advogado da parte autora para manifestar acerca dos 

embargos de declaração apresentados pela parte requerida as fls. 

1069/1070, no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265306 Nr: 28685-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ, IZAIAS CORÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 intimem-se as partes para que no prazo comum de cinco dias, querendo, 

manifestem-se sobre a proposta de honorários ACOSTADO AS FLS. 

1585/1589. Se ocorrer oposição quanto ao valor da proposta de 

honorários, intime-se o perito para que se manifeste a respeito em cinco 

dias, tornando os autos conclusos a seguir para arbitramento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259408 Nr: 24356-18.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, GABRIEL DE 

CARVALHO DIAS, FLAVIO DE CARVALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PECORARO - 

OAB:196.651/SP, PAULA MINARDI FONSECA - OAB:385.495/SP, PEDRO 

OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - OAB:389.737/SP, 

PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - OAB:389737, 

RENATO FERNANDES COUTINHO - OAB:SP 286.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 

15.322, FERNANDO NOVIS - OAB:OAB/RJ 172155, MARCIO VIEIRA 

SOUTO COSTA FERREIRA - OAB:OAB/RJ 59.384

 intimação dos advogados das partes para manifestarem acerca da 

manifestação do perito Real Brasil acostado as fls. 1099/1101 , no prazo 

legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230752 Nr: 19228-51.2016.811.0055

 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: CREMILDA FERREIRA DE OLIVEIRA, SERGIO REVERSE, 

APARECIDA DE FATIMA DIAS REVERSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR DANILLO RAYMUNDO DA SILVA, 

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:20011-A, DANIELE DE FARIA RIBEIRO - 

OAB:36528/GO, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:30485/GO, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, RONALDO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 3.616, RUBIA EMANUELLA SOARES 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 16.120

 [...]Sendo assim, afasto também a preliminar de ilegitimidade ativa dos 

requerentes intentada pela litisdenunciada Mapfre Vera Cruz Seguradora 

S/A.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.As partes são capazes e estão representadas, e não 

havendo prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o 

processo. Fixo como ponto controvertido da demanda: I) a culpa pelo 

acidente de trânsito; II) existência e dimensão dos danos morais sofridos 

pelos requerentes; III) dimensão dos danos materiais sofridos extensão 

dos danos sofridos pela requerente; III) extensão da responsabilidade da 

requerida denunciada à lide quanto ao contrato de seguro.Considerando 

que a matéria fática permite ampla dilação probatória, defiro a produção de 

prova oral para oitiva das testemunhas a serem arroladas e a colheita do 

depoimento pessoal das partes.Designo, para ter lugar audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, o dia 26 de fevereiro de 2019, às 

14h00min (MT).Faculto às partes a oportunidade de apresentar rol de 

testemunhas no prazo do artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, 

devendo os patronos se atentarem as diligências e prazos postos no 

artigo 455, do Código de Processo Civil.Intimem-se pessoalmente as partes 

para comparecimento na audiência.Caso haja carta precatória a ser 

expedida, o prazo para cumprimento é de 60 (sessenta) dias, 

providenciando a parte interessada as quantias para as despesas 

necessárias, bem como o cumprimento, sob pena de se declarar 

encerrada a instrução.Dê-se ciência aos nobres patronos judiciais.Sem 

prejuízo das determinações supra, considerando que a Seguradora Lider 

do Consórcio do Seguro Dpvat S/A. informou nos autos que houve 
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pagamento de indenização aos requerentes pela via judicial, nos autos 

código 214284 (fl. 277), oficie-se ao Juízo da Primeira Vara Cível 

solicitando informações quanto o valor pago título de indenização pelo 

seguro DPVAT.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 297988 Nr: 23205-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA APARECIDA MILANEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON TOSIN - OAB:OAB/MG 

86925, CESAR MATHEUS DA SILVA - OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, 

ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei.O exequente, por sua vez, deverá ter ciência 

de que, não localizados o(s) executado(s), deverá, na primeira 

oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no artigo 240, §1º, do 

Código de Processo Civil.Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde 

logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à 

Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros 

processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial. Por fim, 

registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do artigo 

828, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 298020 Nr: 23211-87.2018.811.0055

 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: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Com tais ponderações, atento ao preenchimento dos requisitos legais, 

defiro a tutela de urgência postulada, para efeito de determinar que a 

empresa requerida suspenda imediatamente as cobranças advindas do 

alegado débito do contrato 2027425798, inclusive levantando restrições 

existentes e/ou abstendo-se de inserir restrições junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).Tendo em vista a verossimilhança acima 

apontada e a condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como 

pela facilidade da demandada comprovar a justeza do débito impugnado, 

defiro a inversão do ônus da prova, forte no artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo. 334, do Código de 

Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 13 

de fevereiro de 2019, às 14h30 (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.Mister elucidar que o não comparecimento das partes à 

audiência conciliatória, sem justificativa, será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa.Não obtida à composição 

ou não comparecendo qualquer das partes a audiência, nos termos do 

artigo 335, I, do Código de Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para 

contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 344, do 

Código de Processo Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses 

previstas nos artigos 350 e 351, do Código de Processo Civil, será 

oportunizado ao autor a manifestação em 15 (quinze) dias, produzindo as 

provas que entender necessárias.Cumpra-se com urgência. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 298189 Nr: 23339-10.2018.811.0055

 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: ROBERTO HIROSHI KADOOKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI EDUARDO PEREIRA, PRESIDENTE 

DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIAPIS DE TANGARA 

DA SERRA-MT, MARIA ALVES DE SOUZA, PRESIDENTE DA COMISSAO 

ELEITORAL DO SINDICATO DOS SERVIDORES PPUBLICOS MUNICIPAIS DE 

TANGARA DA SERRA-MT, CAMILA RAMOS COELHO MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEICE MAIRA DA SILVA 

DALBERTO - OAB:15917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Desse modo, POSTERGO a análise dos pedidos de tutela de urgência 

pleiteados na exordial para após o exercício do regular contrário da parte 

requerida. Por conseguinte, CITE-SE a parte requerida para que, querendo, 

conteste os pedidos formulados, no prazo legal, sob pena de revelia. 

Registra-se que, não sendo contestados os pedidos formulados serão 

presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 

e 351, do Código de Processo Civil, será oportunizada a parte autora a 

manifestação em 15 (quinze) dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Ressalta-se que quando do requerimento de produção de 

provas às partes deverão especificar e justificar as provas que 

pretendem produzir, bem como, caso queiram, poderão indicar os pontos 

controvertidos da demanda a serem fixados pelo Juízo.Considerando a 

natureza do feito, reputo inviável a composição entre as partes, razão 

pela qual deixo de designar audiência de conciliação, ressaltando que, 

nada obsta a designação futura da mencionada audiência, em caso de 

manifestação favorável de ambas as partes.Cumpra-se e se intime. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 7796 Nr: 258-96.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SAVÉRIO SQUILLACE, NILZA YARA 

SOARES SQUILLACE

 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: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Vistos.

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO novamente o pedido de penhora via 

BACENJUD postulado pelo exequente às fls. 340 em desfavor dos 

executados, no valor da última atualização nos autos .

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, cumpram-se as demais determinações 

do despacho.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 207018 Nr: 20571-19.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJ COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA – ME, ERSA MIQUELINI RAVAGNANNI, SUELY RAVAGNANI DE 

MORAES, GERALDO NAVARRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 Vistos.

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO novamente o pedido de penhora via 

BACENJUD postulado pelo exequente às fls. 161 em desfavor dos 

executados, no valor da última atualização nos autos (fl.47).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Defiro o levantamento da penhora de fl. 78.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Defiro o levantamento da penhora de fl. 78.

Quedando-se o exequente inerte, cumpram-se as demais determinações 

do despacho.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 164862 Nr: 3084-70.2014.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA AMORIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 93/95 em desfavor da executada, no 

valor da última atualização nos autos .

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, cumpram-se as demais determinações 

do despacho.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 62610 Nr: 4118-27.2007.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SÉRGIO LUIZ MINOZZO, MARTA INEZ 

MINOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3559/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT-19.081-A, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT, NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT, NELSON FEITOSA 

JUNIOR - OAB:8656/MT, PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA 

RAMOS - OAB:9989, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391, SÉRVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Vistos,

Considerando o pagamento voluntário pelo requerido da condenação 

atinente aos honorários de sucumbência em fls. 568/569 e considerando a 

concordância dos requerentes (fl. 571), expeça-se alvará para liberação 

dos valores depositados em favor da sociedade de advocacia 

representante dos autores, observando a conta especificada em fl. 571.

Após, nada mais sendo requerido, no prazo de 15 (quinze dias) 

remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 212868 Nr: 4379-74.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELI DA SILVA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA INES CASANOVA GRANDO CARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRANZ - OAB:14594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS 

TURATI - OAB:15.179/MT

 Vistos.

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO novamente o pedido de penhora via 

BACENJUD postulado pelo exequente às fls. 146/v em desfavor da 

executada, no valor da última atualização nos autos (fl.147/150).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, cumpram-se as demais determinações 

do despacho de fl. 139/v.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 286460 Nr: 14247-08.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI CARVALHO DE SOUZA, LUIS ANDRE 

AJALA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0, JULIO 

CESAR BRUM DE MATTOS - OAB:16.156-MT

 Vistos,

 Designo o dia 11 de janeiro de 2019, às 14 horas para oitiva do policial 

Natan e interrogatório dos réus.

 Às providências.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 296253 Nr: 21975-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESIA DAIANI TEIXEIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Vistos,

 KESIA DAIANI TEIXEIRA DE LIMA foi denunciada nas sanções do art. 33, 

“caput” da Lei 11.343/06, por fato ocorrido no dia 24 de outubro de 2018.

Após o oferecimento da denúncia, o advogado apresentou a defesa, 

ocasião em que arguiu preliminares e pugnou pela revogação da prisão 

preventiva (fls.71/73). Ainda, pediu a realização de exame de 

dependência toxicológica.

Instado a manifestar, o MPE opinou pelo indeferimento dos pleitos 

(fls.74/77).

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 DO PEDIDO LIBERATÓRIO.

Atenta ao que foi produzido nos autos, não encontro fatos que autorizem 

a modificação da decisão que decretou a segregação preventiva, razão 

pela qual, reiterando integralmente a fundamentação anterior (fls. 55/55-v), 

mantenho a medida extrema e, respeitando o entendimento da douta 

defesa, indefiro o pedido liberatório de fls. 71/73.

DO PROCEDIMENTO.

 Apesar das laboriosas argumentações defensivas no tocante à(s) 

matéria(s) processual(is), tenho que a análise judicial do alegado demanda 

cognição ampla e mais profunda, razão pela qual a(s) rejeito.

Dessa forma, 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 17/01/2019, às 13h 30 min.

Nos termos do art. 56 da Lei de Drogas, determino a citação e intimação do 

acusado.

Ainda, considerando a ausência de elementos que apontem dependência 

química, indefiro o pedido.

Requisite-se o laudo toxicológico definitivo à Politec, pois no sistema só 

consta o provisório. Conste que o prazo é de 20 (vinte) dias.

Intimem-se e requisitem-se a ré e os policiais a serem inquiridos.

Às providências (URGENTE).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 256727 Nr: 22048-09.2017.811.0055

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

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FRANCISCO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB: 3.659-A/MT

 Vistos,

Designo audiência de justificação para o dia de 11 de fevereiro de 2019, 

às 14h 30min, quando será analisado o pedido ministerial.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 257740 Nr: 22964-43.2017.811.0055

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

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON REIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MACHADO NUNES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 25330

 Vistos,

Designo nova audiência admonitória para a data de 21 de janeiro de 2019, 

às 15 horas, momento em que será analisado o pedido formulado pelo 

reeducando para alteração no cumprimento da pena.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 250272 Nr: 16822-23.2017.811.0055

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

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN RAFAEL DOS SANTOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT

 Vistos,

Trata-se de processo executivo instaurado para o cumprimento da pena 

total de 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial aberto e uma restritiva 

de direitos, por Jonatan Rafael dos Santos Machado. Em razão da sua não 

localização, foi decretada a prisão.

 Às fls. 46/59 o reeducando, por meio da Defensoria Pública, requereu a 

revogação da prisão, juntando aos autos comprovante de endereço.

Com vista dos autos o MPE manifestou pelo deferimento do pedido e 

designação da audiência admonitória (fl.60).

É o relato. Decido.

 Considerando que a prisão do sentenciado foi decretada tão somente 

para dar início ao cumprimento da pena, em razão de o mesmo ter alterado 

seu endereço sem comunicar ao Juízo, entendo que a segregação não se 

faz mais necessária.

Pelo exposto, decido:

 1 - Revogo a prisão decretda em desfavor do reeducando Jonatan Rafael 

dos Santos Machado e determino a exclusão do mandado do BNMP, 

devendo-se anotar o necessário.

2 - Designo audiência admonitória para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 

15h 50min, oportunidade em que serão fixadas as condições a serem 

cumpridas pelo reeducando.

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290504 Nr: 17435-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 17435-09.2018.811.0055 – Código 290504

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

RÉU(S): VENANCIO MARQUES DE SOUZA NETO

INTIMANDO: Réu(s): VENANCIO MARQUES DE SOUZA NETO, Cpf: 

01226005179, Rg: 15756114 Filiação: Romeu Alves de Souza e Maria 

Estela Marques, data de nascimento: 17/05/1986, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, , Endereço: ATUALMENTE EM LOCAL INCERTOU OU NÃO 

CONHECIDO

FINALIDADE: CITAÇÃO para, querendo, no prazo de cinco (05) dias, 

contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir. Deve 

também, no mesmo ato, ser o representado cientificado da consequência 

disposta no art. 307 do CPC, ou seja, de que em não sendo contestado o 

pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela requerente; caso em que o Juiz decidirá dentro em cinco 

(05) dias, sem que isso surta qualquer efeito na seara do direito penal, 

eventualmente aplicável ao caso em comento. INTIMAÇÃO das medidas 

protetivas aplicadas, quais sejam:

A) AFASTAMENTO DO OFENSOR DO LAR, domicílio ou local de 

convivência;

B) que o agressor MANTENHA UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 200 METROS 

DA OFENDIDA;

C) que o agressor NÃO MANTENHA CONTATO com a ofendida e seus 

familiares por qualquer meio de comunicação;

D) que o agressor NÃO FREQUENTE A ESCOLA FAUSTO EUGÊNIO 

MASSON;

Importante esclarecer que os fatos serão, posteriormente, apurados com 

profundidade probatória, ouvindo-se o requerido oportunamente, contudo, 

o não cumprimento das medidas acima até revogação judicial, PODERÁ 
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ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.

DECISÃO/DESPACHO: Autos nº: 17435-09.2018.811.0055. Código Apolo 

nº: 290504. Vistos etc. 1) Atenta aos autos, DEFIRO a manifestação do 

Parquet acostada às fls. 17/17 verso, razão pela qual, com espeque no 

art. 306 do CPC, DETERMINO que o representado seja CITADO e INTIMADO 

por edital, com prazo de quinze (15) dias para querendo, no prazo de 

cinco (05) dias, contestar o pedido, indicando as provas que pretende 

produzir e para cumprir as medidas protetivas impostas liminarmente no 

presente feito em favor da ofendida. Deve também, constar do edital a 

consequência disposta no art. 307 do CPC, ou seja, de que em não sendo 

contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela requerente; caso em que o Juiz 

decidirá dentro em cinco (05) dias, sem que isso surta qualquer efeito na 

seara do direito penal, eventualmente aplicável ao caso em comento. 2 Se 

o ofensor, após devidamente citado por edital, contudo, deixar transcorrer 

in albis o prazo para apresentação de resposta, CERTIFIQUE-SE e, desde 

já, neste caso, NOMEIO a Defensoria Pública para patrocinar os interesses 

do agressor, nos termos do artigo 72, II, do CPC, devendo ser ABERTA 

VISTA dos autos à referida instituição, para oferecimento de defesa, no 

prazo legal. 3 Após tudo cumprido, retornem-me CONCLUSOS para 

deliberação. 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, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, Analista Judiciário, digitei.

Tangará da Serra - MT, 17 de dezembro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 291829 Nr: 18491-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISSANDRO DAS CHAGAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial (fls. 110/113 

VERSO):1. INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva 

apresentado pelo réu Elissandro das Chagas Ferreira, notadamente por 

persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto 

cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra.2.Ademais, 

analisando que o argumento despendido na defesa apresentada pelo réu 

(fls. 89/94) não configuram nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 10 de janeiro de 2019, às 

14h10min.3.INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser 

interrogado, sob pena de revelia. 3.1 REQUISITE-SE o comparecimento do 

réu Elissandro das Chagas Ferreira junto à Direção do Centro de Detenção 

Provisória.4.REQUISITEM-SE, junto ao Comando respectivo, as 

testemunhas militares arroladas em comum (fls. 06 verso), para 

comparecerem à audiência supra designada a fim de serem ouvidas, sob 

as penas da lei. 5. CIÊNCIA ao Ministério Público, e ao Advogado do réu. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Tangará da Serra, 17 de dezembro 

de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 289557 Nr: 16683-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 

195/199:1)INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, 

apresentado pelo réu Rodrigo Testa Gomes, notadamente por persistir os 

mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar e não 

vislumbrar excesso de prazo na formação da culpa, recomendando-os na 

prisão em que se encontram.2)Após o retorno da carta precatória 

expedida e às fls. 81 (determinado o aditamento às fls. 101) devidamente 

cumprida, bem como, com a devida realização do estudo psicossocial da 

vítima, considerando que já foi procedido ao interrogatório do réu, 

ABRA-SE VISTA dos autos às partes para que no prazo legal, apresentem 

as derradeiras alegações, pelo prazo de cinco (05) dias, cada e, empós, 

façam-me os autos conclusos para prolação de sentença. 3)CIÊNCIA ao 

Ministério Público e ao advogado do réu.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 17 

de dezembro de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001573-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DIAS REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 17 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002680-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LORAYNE ANDRADE FERREIRA TOMAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se ao Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 17 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000980-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (ID 

16191115), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição do ID 17116251. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados em conta do fornecedor do 

produto/medicamento a ser indicada pelo patrono da reclamante ou 

Defensoria Pública, que deverá comunicar este Juízo a aquisição do 

fármaco imediatamente. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) 

dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando 

aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 
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utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, 

tornem os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 17 de dezembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000908-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ARCANJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (ID 

16466179), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição do ID 17086083. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados em conta do fornecedor do 

produto/medicamento a ser indicada pelo patrono da reclamante ou 

Defensoria Pública, que deverá comunicar este Juízo a aquisição do 

fármaco imediatamente. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) 

dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando 

aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, 

tornem os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 17 de dezembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001984-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO JOSE HERGESELL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (ID 

16580978), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição do ID 17109923. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados em conta do fornecedor do 

produto/medicamento a ser indicada pelo patrono da reclamante ou 

Defensoria Pública, que deverá comunicar este Juízo a aquisição do 

fármaco imediatamente. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) 

dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando 

aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, 

tornem os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 17 de dezembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002525-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (id 

16933409), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição de id 17111232. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados em conta do fornecedor do 

produto/medicamento a ser indicada pelo patrono da reclamante ou 

Defensoria Pública, que deverá comunicar este Juízo a aquisição do 

fármaco imediatamente. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) 

dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando 

aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços, 

produtos ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os 

materiais utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em 

seguida, intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 

dias), se manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) 

reclamante. Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação 

de resposta ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos 

para sentença ou outras deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, com 

URGÊNCIA. Tangará da Serra, 17 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002412-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (id 

16161378), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição de id 17115067. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados em conta do fornecedor do 

produto/medicamento a ser indicada pelo patrono da reclamante ou 

Defensoria Pública, que deverá comunicar este Juízo a aquisição do 

fármaco imediatamente. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) 

dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando 

aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços, 

produtos ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os 

materiais utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em 

seguida, intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 

dias), se manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) 

reclamante. Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação 

de resposta ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos 

para sentença ou outras deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, com 

URGÊNCIA. Tangará da Serra, 17 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ciente da determinação do ID 17076344. Determino que a Sra. 

Gestora certifique acerca do extravio eletrônico da peça de contestação 

mencionada na certidão do ID 15317113. Em caso positivo, deverá adotar 

as providências necessárias junto ao setor responsável do E. TJMT para 
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que a referida peça seja recuperada e novamente anexada aos autos. 

Com a recuperação da peça em questão, tornem os autos à E. Turma 

Recursal. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011246-15.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA BARBIERI FERNANDES OAB - SP0210281A (ADVOGADO(A))

DIRCEU FREITAS FILHO OAB - SP0073548A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KERLEY LUCRECIA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDESIO DO CARMO ADORNO OAB - MT0008615A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DISVECO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não há como ser acolhido o pedido para pesquisa da existência de 

valores ou contas ativas em nome do executado via sistema BACENJUD, a 

fim de simplesmente comprovar a modificação de sua condição financeira, 

isto porque, a utilização desta ferramenta somente é cabível para 

realização da constrição de valores em caso de execução. Assim, o 

atendimento da medida implicaria na penhora de valores nas contas do 

executado antes mesmo de comprovada a perda da sua condição de 

hipossuficiente, razão pela qual INDEFIRO o pedido em questão. 

Outrossim, defiro o pedido para realização de pesquisas de veículos que 

porventura existam em nome do executado via RENAJUD, conforme 

extrato anexo. Assim, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 17 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002302-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO EVANGELISTA DAMASCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANGARA SHOPPING CENTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

 

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: 1002338-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PIANNA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1002654-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS MARTINS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO QUADROS DOS SANTOS OAB - MT0016621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEACH PARK VACATION CLUB (REQUERIDO)

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Como consequência, deve 

estar demonstrada a necessidade da concessão da tutela de urgência 

antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, 

de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

De início, necessário ressaltar que a relação jurídica entre as partes é 

decorrente do denominado contrato de Time Sharing, que está sujeito aos 

ditames da legislação do Consumidor. Por outro lado, resta perfeitamente 

caracterizada a relação de consumo, dada a condição do reclamante 

como consumidor e da reclamada como fornecedora, nos ditames dos 

arts. 2º e 3º do CDC. Em suma, o contrato de time sharing turístico, ou 

contrato de tempo compartilhado, consiste em um contrato de adesão a 

clube ou programa de férias, pelo qual o consumidor efetua o pagamento 

antecipado para gozo de férias futuras. O que mais chama a atenção 

nesse tipo de contrato é a forma celebração, que via de regra decorre de 

técnicas incisivas de persuasão que resultam no que se convencionou 

chamar de "venda emocional". Ainda que não se possa, em juízo de rasa 

cognição, inferir que tenha efetivamente ocorrido, no momento da 

contratação, o vício de consentimento apontado na petição inicial pelo 

reclamante, é fato público e notório que nesse tipo de venda são 

invariavelmente utilizadas técnicas incisivas de persuasão para atrair, 

para não dizer impor, a venda dos serviços oferecidos ao consumidor. 

Nesse passo, impende também observar que, consoante firme 

entendimento jurisprudencial, é possível a rescisão unilateral de contratos 

dessa estirpe pelo consumidor, mesmo passado o prazo para o exercício 

do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, inclusive eximindo 

o consumidor do pagamento de multas contratuais. Essa conclusão é 

possível não só pela forma da contratação em si, mas especialmente 

diante da aparente abusividade da cláusula penal imposta ao consumidor, 

que também quase que invariavelmente se revela claramente excessiva, 

como aparenta ocorrer neste caso concreto. Nesse sentido: Ementa: 

Rescisão contratual e devolução dos valores pagos - cessão de direitos 

de ocupação de unidade habitacional hoteleira em sistema de tempo 

compartilhado. Procedência do pedido. Inconformismo das rés. Venda 

emocional - utilização de técnicas que retiram do consumidor a 

possibilidade concreta de tomar conhecimento integral do negócio e de 

refletir sobre sua conveniência e oportunidade - consentimento viciado. 

Rescisão do contrato e devolução dos valores pagos. Decisão mantida. 

Recurso de apelação não provido (Apelação 9064578-77.2004.8.26.0000 

– Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – 9ª Câmara de Direito 

Privado – Americana – Rel: Piva Rodrigues – julgado em 19.10.2010). 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – HOTELARIA – AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE 

CESSÃO DE DIREITO DE OCUPAÇÃO DE UNIDADE 

HABITACIONAL/HOTELARIA EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO – 

TIME SHARING, COM PRAZO DETERMINADO DE 5 ANOS – RELAÇÃO DE 

CONSUMO CARACTERIZADA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE 

RESERVAS, SEMPRE RECUSADAS – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS QUE 

INCUMBIA AOS AUTORES – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR À RÉ PROVA 

DE FATO NEGATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA CORRETA. - Recurso desprovido. 

(TJ-SP - APL: 10278918220148260100 SP 1027891-82.2014.8.26.0100, 

Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 18/02/2016, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2016). Ementa: CONTRATO DE 

CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO 

COMPARTILHADO ? RESCISÃO A PEDIDO DO CONSUMIDOR ? RETENÇÃO 

DE 30% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO ? ABUSIVIDADE ? 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DE REVISÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA OU 
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EXCESSIVAMENTE ONEROSA AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao 

princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, 

em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da 

contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento 

jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Dessa maneira, deixo de 

analisar as considerações feitas, apenas em sede recursal, acerca da 

remuneração dos prepostos da recorrente pelo serviço desempenhado. 2. 

É lícita a cláusula que estipula multa em favor do fornecedor, em caso de 

rescisão de contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de 

tempo compartilhado, mediante a utilização de pontos (ID 3802358 - Pág. 1 

a 15), a pedido do consumidor. Todavia é abusiva a aplicação do 

percentual de 30% do valor total do contrato, porque superior ao 

necessário para recompor eventuais perdas em decorrência do 

desfazimento do negócio. 3. Assim, correta a sentença que determinou a 

cobrança de multa apenas no percentual de 10% sobre o valor da entrada 

(multa de R$ 1.065,00) sob o argumento de que ?sem a efetiva 

comprovação das despesas decorrentes da cessão de direito de uso de 

unidade hoteleira, a atribuição de valor aleatório mostra-se abusiva, 

tornando indevida a retenção da quantia na ocasião do distrato?. 4. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Decisão proferida na forma do 

art. 46 , da Lei nº 9.099 /95, servindo a ementa como acórdão. 6. Diante da 

sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei 

nº 9.099 /95), condeno a recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00. 

Encontrado em: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME. 3ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais do Distrito Federal Publicado no DJE : 16/05/2018 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada. - 16/5/2018 07391218120178070016 DF 

0739121-81.2017.8.07.0016 (TJ-DF) EDUARDO HENRIQUE ROSAS (grifos) 

Com a edição do Código de Defesa do Consumidor extirpou-se o 

entendimento anterior de que não poderia o Judiciário intervir nos negócios 

jurídicos, permitindo um controle maior sobre os abusos eventualmente 

cometidos. O artigo 51 do Código de Consumidor prevê a intervenção 

judicial para declarar nula cláusula contratual abusiva, permitindo o 

equilíbrio entre as partes sem, no entanto, ferir a liberdade contratual. 

Sobre o tema, eis o posicionamento do jurista Alberto do Amaral Júnior: “O 

controle das cláusulas contratuais abusivas, tal como instituído pelo 

Código de Defesa do Consumidor, em absoluto se choca com o princípio 

da liberdade contratual, pela simples razão de que este princípio não pode 

ser invocado pela parte que se encontra em condições de exercer o 

monopólio de produção das cláusulas contratuais, a ponto de tornar difícil 

ou mesmo impossível a liberdade contratual do aderente.” (Comentários ao 

Código de Proteção do Consumidor, 1991, Ed. Saraiva, p. 193) Vale dizer 

que, nos termos do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, como dito 

acima, estamos diante de um legítimo contrato de adesão, pois elaborado 

de forma unilateral pelos reclamados, sem que o reclamante pudesse 

discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. A cobrança de 

multa rescisória no importe de 30% do valor do contrato, ao menos em 

juízo de cognição sumária, se mostra abusiva, eis que quase ultrapassa 

em muito o valor pago até agora pelo reclamante, que sequer pôde iniciar o 

uso dos serviços prestados pela reclamada. Sob esse aspecto, 

necessário referir que há farta jurisprudência no sentido de que a 

retenção no percentual em questão é até possível, porém desde que seja 

calculada com base do valor já pago, não no valor total do contrato. 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RITO ORDINÁRIO. 

CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE 

TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PONTOS (TIME 

SHARING). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL CONDENANDO O RÉU 

À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO AUTOR, DEDUZINDO-SE 15% 

(QUINZE POR CENTO) DO PREÇO TOTAL DO CONTRATO. APELO DO 

AUTOR. PROVIMENTO EM PARTE. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE 

DE CLÁUSULAS ENSEJANDO A RESCISÃO DO CONTRATO E A 

DEVOLUÇÃO DE 80% DO VALOR DAS PARCELAS INTEGRALIZADAS 

PELO CESSIONÁRIO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Autor que 

celebrou com a ré BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A, em setembro de 

2009, ¿Contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de 

tempo compartilhado mediante utilização de pontos¿, pelo prazo de 10 

(dez) anos, no valor total de R$ 40.660,00, a ser pago da seguinte 

maneira: uma entrada no valor de R$ 14.440,00 e mais 30 parcelas de R$ 

874,00, através de boleto bancário. Sustenta o autor que pagou o valor da 

entrada e 12 parcelas do contrato. Aduz que, à época da celebração do 

contrato, era alto executivo de uma empresa, no entanto, teve seu 

contrato de trabalho rescindido, por isso, não pôde mais arcar com as 

prestações do contrato e pede a sua rescisão. Alega que jamais utilizou 

os serviços da ré. Afirma que solicitou a extinção do contrato junto à ré, 

mas esta negou qualquer devolução de valores pagos, fundamento sua 

negativa na cláusula 10.2 e seguintes do contrato, a qual prevê a retenção 

de 35% do valor total do contrato, em caso de rescisão por parte do 

cessionário contratante. Assim, pretende a rescisão do referido contrato, 

a devolução a título de danos materiais do valor total pago à ré e 

indenização por danos morais. 2. Sentença de parcial procedência 

condenando o réu à devolução do valor pago pelo autor, deduzindo-se 

15% (quinze por cento) do preço total do contrato. 3. Inconformismo do 

autor. Provimento em parte. 4. A hipótese é de evidente relação de 

consumo, a teor do que dispõem os artigos 2º e 3º, § 2º do Código de 

Defesa do Consumidor. 5. Neste particular, há de se ressaltar que referida 

legislação prevê no artigo 47 que ¿as cláusulas contratuais serão 

interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor¿, e que o artigo 

51, § 1º, inciso III, dispõe que se presume exagerada, entre outros casos, 

a vantagem que ¿se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, 

considerando- se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das 

partes e outras circunstâncias peculiares ao caso¿. 6. Cabe acentuar que 

as cláusulas contratuais de nº 10.2 e seguintes colocam o 

autor/consumidor em desvantagem exagerada, eis que trata 

desigualmente a resilição contratual de iniciativa do cessionário, pois 

estabelecem retenção de 35% sobre o valor de todo o contrato, ao passo 

que, na hipótese de resilição promovida pelo cedente, não há sequer 

cláusula específica tratando da hipótese. 7. Considerando as 

circunstâncias acima, não se afigura razoável compelir o autor ao 

cumprimento integral do contrato, o qual impõe o pagamento das parcelas 

vencidas e vincendas, nem tampouco que o mesmo fique vinculado ao 

contrato até o seu termo final, sendo perfeitamente possível a resolução 

do contrato de execução continuada ou diferida, sobrevindo circunstância 

que torna a prestação de uma das partes excessivamente onerosa, nos 

termos do que dispõe o artigo 478 e seguintes do Código Civil. 8. Destarte, 

evidencia-se a abusividade do ajuste diante da estipulação de obrigação 

que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível 

com a boa-fé e a equidade. 9. Ademais, impõe-se a restituição das 

parcelas que chegaram a ser integralizadas pelo autor, sob pena de se 

prestigiar o enriquecimento sem causa, nos termos do que dispõem os 

artigos 884 a 886 do Código Civil. 10. Contudo, afigura-se razoável que, a 

título de indenização pelas despesas decorrentes da administração do 

negócio, que a devolução das parcelas pagas não se faça de forma 

integral e sim com o abatimento de 20% das prestações quitadas. 

Precedentes desta Corte. 11. Quanto ao dano moral, não ignora este 

Relator decisões favoráveis desta Corte ao seu deferimento em situações 

aproximadas, todavia, entendo que o dano moral, aqui, não restou 

devidamente caracterizado. Em que pese a retenção abusiva pela ré de 

35% do valor total do contrato se mostrar excessiva para compensar os 

gastos, é certo que aquela compensação estava prevista no contrato, ao 

qual anuiu a parte autora, sem qualquer vício de vontade. Ora, se a parte 

adversa agiu amparada em cláusula contratual, ainda que abusiva, é certo 

que a parte autora com ela anuiu, não havendo por que ser indenizada 

moralmente apenas porque a parte ré insistiu no seu cumprimento. Por 

outro lado, não restou demonstrado qualquer fato relacionado ao dano 

moral do autor, que, nas circunstâncias, não pode ser simplesmente 

presumido. 13. Sentença que se reforma em parte para (a) declarar 

rescindido o contrato celebrado entre as partes; (b) determinar que a ré 

devolva ao autor 80% dos valores pagos por este, ficando, assim, 

autorizada a reter 20% do valor pago pelo autor, e não 15% do preço total 

do contrato, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a 

sucumbência recíproca. 14. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL 

PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 01680916520118190001 RJ 

0168091-65.2011.8.19.0001, Relator: DES. JUAREZ FERNANDES FOLHES, 

Data de Julgamento: 18/12/2014, VIGÉSIMA SEXTA CAMARA CIVEL/ 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 22/12/2014 00:00) Portanto, seja tendo 

em consideração a possibilidade de que venha a ser rescindido o contrato 

em razão do vício do consentimento apontado na petição inicial, seja 

porque há alta probabilidade de ser declarada a abusividade da multa 

imposta ao consumidor, verifico a plausibilidade do direito invocado pelo 

reclamante na petição inicial e, consequentemente, vislumbro ser 

plenamente possível a resolução do contrato com a imposição de multa em 

valor bem inferior ao que está sendo exigido pela reclamada. Por outro 
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lado, o periculum in mora também se faz presente, tendo em vista que o 

reclamante poderá ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em razão do não pagamento das parcelas objeto do contrato. 

Outrossim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando o contrato a produzir 

os seus efeitos normalmente. Há que se observar, porém, que não há 

como determinar nesta sede o pretendido "cancelamento" do contrato. A 

medida de urgência somente pode ser deferida apenas para suspender a 

execução do contrato e, consequentemente, ilidir os efeitos da mora. Com 

estas razões, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, para 

determinar a suspensão da execução do contrato descrito na petição 

inicial, desobrigando as partes do cumprimento recíproco das obrigações 

nele descritas até o julgamento definitivo da lide, bem como para 

determinar que a reclamada se abstenha de inscrever o nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Recebo a petição inicial, 

tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código 

de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

17 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002685-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MYLENA ALISON GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT OAB - MT22097/O (ADVOGADO(A))

WESLLAYNE NATALLY DA SILVA OAB - MT25494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A inicial necessita ser emendada. A reclamante ingressou com a 

presente ação declaratória de inexistência de débito, pleiteando 

liminarmente que a reclamada seja compelida a suspender a cobrança do 

débito descrito na inicial; porém, pretende também que a reclamada 

"permita o ingresso da reclamante em curso superior". Os pedidos são 

incompatíveis entre si. Ora, se pretende a reclamante seja declarado 

inexistente o contrato de prestação de serviços educacionais descritos 

nos autos, evidente que não há como exigir seu cumprimento, no sentido 

de que seja determinado o seu ingresso em curso superior. Assim, nos 

termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no prazo de 15 

(quinze dias), emendar a inicial para esclarecer qual a pretensão visa seja 

satisfeita com a presente ação, ou que justifique qual a conexão entre o 

pedido de ingresso em curso superior com o pedido de declaração de 

inexistência de relação jurídica, tudo sob pena de indeferimento da petição 

inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de 

dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002182-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON WAGNER RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIARIO DA SERRA MULTIMIDIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação, bem como da Impugnação à 

Contestação. Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 abril de 2018, INTIMO os Advogados WILKER CHRISTI CORRÊA OAB/MT 

12228, JUCÉLI DE F. PLETSCH VILELA OAB/MT 16.261, KÉSSILA 

RODRIGUES LOPES, OAB/MT 19.952-O E RODRIGO SOARES NUNES DA 

COSTA OAB/MT 24324, para regularizarem 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: 8010256-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FORTUNATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE DE BRITO CORREA OAB - MT22274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

 

Em razão do documento acostado aos autos no id 17165404 que informa 

não ser possível a vinculação do valor depositado aos presentes autos, 

em razão da ausência da guia de depósito, INTIMO as Partes para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001609-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos. Não há como declarar que houve a citação da reclamada, uma vez 

que a certidão do Sr. Oficial de Justiça do Id 1592110 é clara ao certificar 

que "NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO DA DEMANDADA 

GABRIELA ALVES DE SOUZA". Além disso, não é possível concluir com 

razoável segurança que a pessoa que falou com o Oficial de Justiça por 

telefone seja mesmo a executada. Assim sendo, considerando que não 

houve a citação da executada, INDEFIRO o pedido do ID 17144630. 

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001787-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEY SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de 
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dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI GOMES LIMPIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

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: 8010376-62.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA CASA BAHIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAMPOS WICKERT OAB - RJ123468 (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. 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. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 16 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002304-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1002253-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIQUE DE SOUZA MENDONCA OAB - MT23410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE BARBOSA QUINTANILHA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002660-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AIRES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição 

verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela de 

urgência. Com efeito, o reclamante informa nos autos que seu nome foi 

inserido no cadastro de restrição de crédito por um valor que segundo ele 

já havia sido quitado, conforme ID 17039025. Os documentos anexados à 

inicial demonstram a efetiva quitação do débito feito por meio de depósito 

judicial, conforme ID 17039007, nos autos da ação judicial que tramitou 

perante a 3º Vara Cível desta Comarca (conforme ID 17039032). Não 

bastasse a sentença proferida nos referidos autos, é possível verificar 

que a quitação também foi reconhecida por este Juizado Especial no bojo 

do Processo nº 8010905-18.2016.811.0055, tanto que, uma vez 

reconhecido o adimplemento, foi a empresa lá promovida condenada em 

obrigação de fazer consistente na exclusão do gravame originário sobre o 

veículo. Por outro lado, o documento indicado à p. 4 da petição inicial indica 

que efetivamente houve a cessão do crédito, já adimplido, à ora 

reclamada, que acabou por inscrever indevidamente o nome do 

reclamante no serviço de proteção ao crédito. E diz-se indevidamente 

porque, como já sustentado acima, não há dúvida alguma no sentido de 

que o crédito cedido à reclamada já havia sido, há muito, declarado extinto 

por ato judicial. Assim, resta satisfatoriamente demonstrado, em juízo de 

rasa cognição, que efetivamente encontra-se quitada a dívida que ensejou 

a negativação do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

De outro lado, não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

reclamante no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. Com muito maior razão na 

situação em comento, em que já houve a extinção da obrigação do 

contrato em questão. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a 

permanência do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de 

crédito, daí resultando prejuízos evidentes e relevantes. Presente, pois, o 

fundado receio de dano de difícil reparação. Em razão disso, revela-se 

muito mais prudente deferir-se a medida postulada já nesta sede porque 

do contrário, se efetivamente o débito for desconstituído na sentença, a 

reclamante terá suportado um prejuízo de grande monta; por outro lado, 

porém, se o pedido for julgado improcedente, a inscrição depreciativa 

voltará a surtir efeitos normalmente sem que isso implique em significativo 

prejuízo à empresa reclamada. Por fim, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 
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produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo aos bancos 

reclamados. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a medida de 

urgência a fim de determinar seja excluído o nome do reclamante dos 

registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CDL 

entre outros), com relação ao débito objeto da presente demanda, 

lançados pela empresa reclamada. Recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 18 de dezembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002496-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT0011127A (ADVOGADO(A))

DANIELA FRANCA RAMOS OAB - MT0007821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardo no 

provimento jurisdicional. Sob um juízo de cognição sumária, não verifico a 

presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, em 

especial porque o requerimento esbarra, num primeiro momento, no 

impedimento descrito no art. 1º e art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97, que vedam 

a concessão de antecipação de tutela para obrigar o Poder Público a 

promover pagamento de qualquer natureza. A jurisprudência é iterativa 

nesse sentido: TJMA-0051585) DIREITO ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS 

DECORRENTES DE ERRO NA CONVERSÃO DA MOEDA PARA URV. 

TUTELA ANTECIPADA. FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO EM FOLHA DA 

DIFERENÇA PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE. DOTAÇÃO DE NATUREZA 

PECUNIÁRIA. PROIBIÇÃO DO ART. 2º-B DA LEI Nº 9.494/1997, INCLUÍDO 

PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35/2001, E DO ART. 7º, §§ 2º E 5º, 

DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA. EXAURIMENTO, AINDA QUE 

PARCIAL, DO PEDIDO. VEDAÇÃO DOS ARTS. 1º DA LEI Nº 9.494/1997 E 

1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/19920. DECISÃO REFORMADA. I. Para a 

concessão do pedido de tutela antecipada, é necessário o preenchimento 

dos requisitos previstos no art. 273 do CPC, de um lado a evidência do 

direito alegado, decorrente de prova inequívoca, e do outro o risco de 

dano irreparável ou de difícil reparação, ou que esteja caracterizado o 

abuso de direito de defesa, ou, ainda, o manifesto propósito protelatório do 

réu. II. A antecipação dos efeitos da tutela, visando à inclusão imediata em 

folha de diferenças salariais ao servidor público, é obstada pelo art. 2º-B 

da Lei nº 9.494/1997, incluído pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001 e 

pelo art. 7º, §§ 2º e 5º, da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 

12.016/09). III. Além disso, a inclusão em folha de pagamento esgota, em 

parte, o objeto da ação principal, o que corresponde a mais uma restrição, 

no procedimento de antecipação de tutela em face do Poder Público, 

segundo os arts. 1º da Lei nº 9.494/1997 e 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. 

IV. Agravo provido. (Processo nº 0002224-04.2013.8.10.0000 

(132099/2013), 2ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Marcelo Carvalho Silva. j. 

16.07.2013, unânime, DJe 22.07.2013). TJPE-019836) PROCESSO CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE AGRAVO. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. PERCENTUAL DE 11,98%. IMPOSSIBILIDADE DA 

CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. LEI Nº 9.494/97. RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não 

obstante os termos do Enunciado nº 01, da 8ª Câmara Cível do TJPE, 

publicado no DJ de 11.08.2005, no sentido de que "acréscimo do 

percentual de 11,98% (onze virgular noventa e oito por cento) relativo à 

conversão da URV nos seus vencimentos, posto que tal plus é devido 

apenas aos membros e servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, e 

do Ministério Público, levando-se em conta a data do efetivo pagamento", é 

cediço que o art. 1º da Lei nº 9.494/97 veda, em sede de liminar, a 

antecipação dos efeitos meritórios contra a Fazenda Pública, que 

impliquem concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos. 

2. Precedentes desta Corte de Justiça. 3. À unanimidade, foi negado 

provimento ao recurso de agravo. (Recurso de Agravo nº 0148616-4/01, 

8ª Câmara Cível do TJPE, Rel. Ricardo de Oliveira Paes Barreto. j. 

22.03.2007, DOE 10.04.2007). Por outro aspecto, é possível verificar que 

o pedido de tutela provisória formulado esgotaria o objeto da ação, o que 

também é vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92. A jurisprudência 

também não destoa desse entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE 

ANULAÇÃO DO PCDD EM SEDE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. O 

PROVIMENTO PLEITEADO ESGOTA NO TODO, OU EM PARTE, O OBJETO 

DA AÇÃO. O pedido de tutela formulado pela parte agravante, anulação 

em sede liminar da cassação, não se encontra entre as exceções que 

autorizam o deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda 

Pública, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.494/97 c/c art. 1º, § 3º, da Lei nº 

8437/92, assim, afastando-se o pedido da natureza preventiva apenas. No 

ponto, o provimento pleiteado esgota no todo, ou em parte, o objeto da 

ação. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de 

Instrumento Nº 71007834310, Terceira Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado 

em 22/11/2018) Não bastasse, é evidente que presença do requisito 

negativo consistente no perigo de irreversibilidade do provimento proferido 

no sentido pretendido pelo reclamante. Com estas razões, ausentes os 

requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência almejada. 

Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 18 de dezembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

 Portaria n. 71/2018-cnpar -DF

EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando o disposto na Instrução Normativa n. 005/2008/DGTJ, de 

05.08.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

Considerando que o servidor Guilherme Pereira Dias , mat. 32556 , 

Analista Judiciário, designado para exercer a função de Gestor Judiciária 

da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, estará usufruindo 

10 dias de férias referente ao exercício 2017 no período de 7 a 16/1/2019

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR a servidora Sonia Aparecida Faganello Gonzales, 

matrícula 9308, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da 

Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, no período de 7 a 

16/1/2019

 Publique-se. Registre. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde, 18 de dezembro de 2018.

 Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito Diretor do Foro

ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

 Portaria n. 72/2018-cnpar -DF

EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando o disposto na Instrução Normativa n. 005/2008/DGTJ, de 

05.08.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

Considerando que a servidora C ristina Vargas Reis , mat. 32668 , Analista 

Judiciária, designada para exercer a função de Gestora Judiciária da 

Sexta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, estará usufruindo 10 dias 

de férias referente ao exercício 2018 , no período de 7 a 16/1/2019.

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR a servidora Fátima Pereira Gimenez Matrícula 8542, 

para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da Sexta Vara da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, no período de 7 a 16/1/2019.

 Publique-se. Registre. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde, 18 de Dezembro de 2018.

 Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito Diretor do Foro

EXMO SENHOR DOUTOR CÁSSIO LUÍS FURIM, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR 

DO FÓRUM COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DO MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 R E S O L V E

Considerando o disposto no art. 220 da Lei 13.105, de 16 de março de 

2015 – Código de Processo Civil;

Considerando o art. 231 da Lei 4.964/1985- COJE que estabelece o 

período de 20 de dezembro a 6 de janeiro como recesso forense;

Considerando os termos da Resolução 244/2016, editada pelo Conselho 

da Nacional de Justiça que dispõe sobre a regulamentação do expediente 

forense no período natalino e da suspensão dos prazos processuais;

Considerando a edição do Provimento 16/2018-CM, disponibilizado no DJE 

n. 10378/2018;

 Considerando o disposto na Portaria 1424/2018-PRES, que estabelece a 

escala de Plantão dos Juízes da Primeira Instância deste Estado, durante o 

recesso forense;

RESOLVE:

Art. 1º- Estabelecer a escala de Plantão do Recesso Forense da Comarca 

de Lucas do Rio Verde.

Art. 2º- Convocar os Gestores Judiciários escalados no recesso forense 

de 19/12/2017 à 6/01/2018:

Guilherme Pereira Dias - 19/12/2018 à 22/12/2018

 Anderson Rafael Tafernaberri Leite - 23/12/2018 à 25/12/2018

Cristina Vargas Reis - 26/12/2018 à 28/12/2018

Leila de Lima Gomes - 29/12/2018 à 31/12/2018

Fábio Lúcio da Silva - 01/01/2019 à 03/01/2019

Belques Solange Grisa - 04/01/2019 à 07/01/2019

§1º- Os Gestores Judiciários plantonistas poderão convocar Servidores 

e/ou estagiários da própria secretaria para auxiliarem nos trabalhos 

somente nos dias úteis do recesso.

§2º- Em relação aos Servidores que trabalharão no recesso deverão ser 

convocados pelo Gestor de ponto, via página do Servidor, quanto aos 

estagiários à convocação deverá ser apenas verbal, estes últimos não 

farão jus a compensatórias.

Art. 2º- Os Oficiais de Justiça da Comarca de Lucas do Rio Verde, que 

ficarão de sobreaviso durante o recesso forense, deverão disponibilizar o 

número de seus celulares aos Gestores Judiciários para contato urgente.

Edmilson Pedro Leite - 20/12/2018.

Leticia da Silva Gomes - 21/12/2018.

Luiz Nachibal - 22/12/2018.

João Valdecir de França - 23/12/2018.

Ronald Martins de Oliveira - 24 e 25/12/2018.

Kassiano Pozzebon Fogaça de Abreu – 26 e 27/12/2018

João Valdecir de França - 28/12/2018

Paulo Henrique Tavares de Moura Fernandes – 29/12/2018

Mauricio Christiano Mazzardo – 30 e 31/12/2018

Paulo Henrique Tavares de Moura Fernandes – 1/1/2019

Larissa Keythiany Oliveira – 2 e 3/1/2019

André Nassar Nobre – 4 e 5/01/2019

Benedito Ventura Gonçalves – 6/1/2019

Art. 3º - Convocar os Servidores escalados para permanecerem em 

regime de sobreaviso, durante o recesso forense no horário das 13 às 18 

horas, para atendimento exclusivo aos Juízes plantonistas, se houver 

necessidade, visando garantir atendimento aos casos urgentes, novos ou 

em curso.

Parágrafo único- O sistema de sobreaviso determinado compreende que o 

Gestor ou servidor ficará à disposição do juiz plantonista de sua área, 

podendo ser chamado ao fórum, quando solicitado, para promover o 

acesso aos autos de origem em que houver demanda de plantão judicial, 

sendo atribuição do gestor plantonista o cumprimento das decisões 

exaradas no período do recesso forense.

Primeira Vara:

19/12/2018 - Sonia Maziero (065)99695-4331

20/12/2018 a 6/1/2019 - Leila Lima Gomes (065)9996-60598

Segunda Vara:

19/12/2018 a 6/1/2019

Belques Solange Grisa Leseux – (65) 99909-5311

Fatima Luís da Silva Guarienti - (65) 99624-7813

Terceira Vara:

Guilherme Pereira Dias - 19/12/2018 a 24/12/2018- (65) 99623-3645;

Juliana Borges - 25/12/2018 a 30/12/2018 - (65) 9 9805-5861;

Sonia Faganello - 31/12/2018 a 06/01/2019 - (66) 9 8104-0495.
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Quarta Vara:

19/12/2018 a 6/1/2019 - Anderson Rafael Tafernaberri Leite - 

(065)98160-7438.

Quinta Vara:

19/12/2018 a 6/1/2019 - Fabio Lucio da Silva - (66) 99967-4363 ou (65) 

99910-1032

6ª Vara:

20/12/2018 à 6/1/2019 - Cristina Vargas Reis – (65) 98101-5991

Art. 4º- Convocar os Servidores da Central de Distribuição para trabalhar 

em sistema de sobreaviso, para atendimento exclusivo dos magistrados 

plantonistas, em casos de urgentes ou emergenciais, tais como expedição 

das certidões criminais necessárias para instruir pedidos de liberdade.

Distribuição:

19/12/2018 a 27/12/2018

 Edvaldo Egino Assunção (065)999251969

28/12/2018 a 6/1/2019

Gentil Vieira de Barros - (65) 9 9932-3187

 Art. 5º- Convocar os Servidores da Central de Administração, Mandados 

e a equipe do Departamento Psicossocial para trabalharem em sistema de 

sobreaviso, para atendimento exclusivo dos magistrados plantonistas, em 

casos de urgentes ou emergenciais.

 Central de Administração:

19 a 20/12/2018

 Marisa Antonia Tabile (065)99680-7219

19/12/2018 a 6/1/2019

Luciana Maria Adams, (065)9988-2531

Gentil Vieira de Barros (065) 99932- 3187 tratar assuntos de informática.

Central de Mandados:

19/12/2018 à 6/1/2019 - Marinez Castelli- (065) 9967-8477

Departamento Psicossocial

 19 a 24/12/2018 até às12 hs

Psicóloga: Edivania dos Santos da Silva (65) 9 99343771

 Assistente Social: Michelle Faifer Morelii Ferreira (65) 9 9831218

24 a 28/12/2018

 Psicologa: Veronice Nascimento (065)9 9953-8510

Assistente Social: Renata Cristina Cardoso Lino (65) 9 99957253

29/12/2018 às 12 hs a 2/1/2019 até às 12 hs

 Psicóloga: Daniela Batista Sorato (66) 9 92221455

Assistente Social: Rosani Vanni Assiste Social (65) 99601-5313

2/1/2019 a 6/1/2019

 Psicóloga: Elarita Caroline I. Alves – psicóloga (065) 9988-3815

 Assistente Social: Eloisa Andretta – Assistente Social (065) 99997-5176

 Art. 6º- Em relação à única Agente de Infância da Comarca a qual está 

afastada para tratamento de saúde, em eventual emergência deverá 

convocar a Agente de Infância voluntária credenciada na Comarca.

19/12/2018 à 6/1/2019- Eliane Lucas da Silva celular (065) 99985-8877.

Art. 7º- Regulamentar a forma de Transferência de um plantão para o 

outro, em relação aos Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça:

 § 1º- O gestor plantonista ao término do seu plantão entregará cópia da 

ata de ocorrências por ele elaborada ao próximo gestor do recesso, 

juntamente com o aparelho celular funcional e todos os processos.

§2º- Os expedientes recebidos no plantão deverão ser protocolados via 

protocolo rápido no sistema Apolo, sendo que o ultimo gestor plantonista 

fará a entrega ao Cartório Distribuidor e/ou no protocolo no dia 7/1/2018.

 §3º- Todos os Gestores Plantonistas no dia 7/1/2019 deverão protocolar 

a certidão para fins de comprovações laborais e compensatórias com 

nome e matricula (gestores, oficiais de justiça e assessores) que 

efetivamente trabalharam no recesso forense.

Art. 8º- As compensatórias dos plantonistas serão lançadas manualmente 

após o recesso forense.

Art. 9º- Não sendo possível o contato com o servidor plantonista ou 

servidor de sobreaviso deverá ser certificado e comunicado a Diretoria do 

Foro para eventuais procedimentos administrativos.

Art.10º- Quanto ao recesso forense dos estagiários (20/12/2018 a 

6/1/2019) será deliberado por cada setor.

Parágrafo único: Sendo vedada a antecipação de férias ou prolongamento 

do recesso forense após o dia 6/1/2019 aos estagiários.

Art. 11º- Eventuais dúvidas referentes a presente portaria deverão ser 

sanadas junto a Central de Administração.

Art.12º- Durante o recesso forense o veiculo Oficial do Fórum será 

utilizado apenas para cumprimento de determinações do juiz plantonista 

pela equipe do Departamento Psicossocial.

 Parágrafo único- A técnica de sobreaviso autorizada a conduzir o 

veiculo, deverá entrar em contato com o servidor de sobreaviso da Central 

de Administração para receber a chave e os documentos do veículo.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, à Corregedoria Geral da 

Justiça, à 21ª Subseção da OAB/MT em Lucas do Rio Verde-MT, à 

Defensoria Pública e Promotoria de Justiça.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito - Diretor do Fórum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003633-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003633-88.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: JANICE DOS SANTOS TORMES REQUERIDO: AMANDA DOS 

SANTOS TORMES 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 indicar o endereço eletrônico das 

partes bem como o endereço residencial da requerida, ou ao menos 

indicar/demonstrar ter esgotado os meios de pesquisa (internet, redes 

sociais, etc.) para a localização pessoal do mesmo. II. Após, venham 

conclusos. III. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 20 de setembro de 

2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003745-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GALDINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB - MT13025/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADY ELIAS SOLETTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1003745-57.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ROBSON GALDINE REQUERIDO: SADY ELIAS SOLETTI 

Vistos etc. I. Segundo consta no endereçamento da peça ora apresentada 

trata-se distribuição por dependência a processo físico em trâmite perante 

esse juízo (autos nº 1801-08.2015.8.11.0045 – código 106013). II. Sendo 

assim, determino que a petição e os documentos apresentados sejam 

materializados e encaminhados para distribuição em dependência. III. 

Intime-se o douto advogado para providencias. IV. Em seguida, arquive-se 

em definitivo o presente feito, com as baixas e anotações de estilo. V. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 28 de setembro de 2017. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003479-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ASSUMPTA BONDAN VOLPATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça para cumprimento do ato, 

anexando a guia e o comprovante de pagamento nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004033-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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UELITON DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Intimação das partes acerca da perícia médica 

agendada para o dia 13/03/2019, 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. LUCAS DO RIO VERDE, 18 

de dezembro de 2018. CECIANY FETTER DUARTE GRISOSTE Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003897-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LOURENCO PONCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Intimação das partes acerca da perícia médica 

agendada para o dia 13/03/2019, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004358-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANECY ANTONIA DA CRUZ MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Intimação das partes acerca da perícia médica 

agendada para o dia 13/03/2019, 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: 1002541-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IDERLUCE LOIOLA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Intimação das partes acerca da perícia médica agendada para 

o dia 13/03/2019, 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: 1000617-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FUMEGALI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Intimação das partes acerca da perícia médica 

agendada para o dia 20/03/2019, 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: 1000694-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Intimação das partes acerca da perícia médica 

agendada para o dia 20/03/2019, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001969-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY MORCELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Intimação das partes acerca da perícia médica 

agendada para o dia 20/03/2019, 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003740-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DROGARIA ULTRAPOPULAR LUCAS DO RIO VERDE LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

ELOISA BIASI STOFALETTI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANDARC DA ROSA DANTAS OAB - MT0008140A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO N. 1003740-35.2017.8.11.0045. Vistos, etc. 1. Trata-se de 

“Mandado de Segurança Com Pedido Liminar” impetrado por DROGARIA 

ULTRAPOPULAR LUCAS DO RIO VERDE LTDA. – EPP em face do 

SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, 

objetivando a concessão de liminar que suspenda ato praticado pela 

autoridade autora que culminou na alteração do horário de funcionamento 

de seu estabelecimento. Narra, em síntese, que em 06/04/2017 obteve a 

concessão de Alvará de Autorização de Funcionamento, dele constando 

expressamente a possibilidade de abertura aos domingos e feriados, das 

07:00 às 22:00 horas, com validade até 31/12/2017. Segue narrando que 

estava funcionando normalmente conforme o autorizado, até que em 

22/05/2017 foi surpreendida com a presença de um fiscal da Prefeitura, o 

qual, de posse de um “novo alvará”, informou que a partir daquela data a 

farmácia não poderia mais funcionar aos domingos e feriados. 2. É O 

RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Com efeito, a 

proteção a direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão é 
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assegurada constitucionalmente, pela via da ação de mandado de 

segurança. Assim dispõe a Carta Maior sobre o tema, no seu art. 5º, LXIX, 

que trata dos direitos e garantias fundamentais: “Conceder-se-á mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 

abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuição do Poder Público.” Não destoa disso o texto contido 

no art. 1º da Lei nº 12.016/09, que disciplinou o mandado de segurança: 

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” O 

direito líquido e certo a que alude a Constituição e a lei de regência, por 

sua vez, é aquele que se mostra inequívoco, concreto, comprovado de 

plano, sem necessidade de dilação probatória, pois evidenciado. Contudo, 

nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/09, “O direito de requerer mandado 

de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados 

da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” (grifei). Na lição de Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro, “Trata-se de prazo de decadência, que não admite 

interrupção nem suspensão. Quanto ao início do prazo (dies a quo), é 

preciso distinguir: [...] se o mandado é interposto contra ato lesivo já 

praticado, o prazo começa a correr a partir da ciência do ato [...]” (Direito 

Administrativo. 27.ed. São Paulo: Atlas, 2014. p.877). No caso em apreço, 

de acordo a narrativa inicial e os documentos anexados ao feito, o marco 

inicial da contagem do prazo decadencial é a data de 22/05/2017, na qual 

a impetrante relata ter sido surpreendida com a presença de um fiscal da 

prefeitura em seu estabelecimento, portando o “novo alvará” com horário 

de funcionamento distinto do alvará anteriormente expedido e ainda em 

vigência. Dito isso, e considerando que a impetração se deu em 

22/09/2017, ou seja, 124 (cento e vinte e quatro) dias após a ciência do 

ato impugnado, torna-se imperativo o indeferimento da peça inicial e a 

extinção do feito em razão da decadência, nos termos dos artigos 10 e 23 

da Lei nº 12.016/09. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 18 

DA LEI N. 1.533/51. TERMO INICIAL. DATA DE CIÊNCIA DA AMEAÇA DE 

LESÃO. PRECEDENTES. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. VIOLAÇÃO DO 

ART. 458, II, E ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE 

DE RESIDENTES NO IMÓVEL DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE 

REGRAS DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A fluência do prazo 

decadencial no mandando de segurança tem início na data em que o 

interessado tiver ciência inequívoca da pretensa lesão a seu direito." (RMS 

26.267/AM, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 17.11.2008). 2. Nos termos do 

art. 18 da Lei n. 1.533/51, passados 120 dias da ciência, pelo impetrante, 

da suposta lesão ou ameaça de lesão a seu direito líquido e certo, 

opera-se a decadência do direito de manejar o mandado de segurança. 

(...) (STJ - REsp 1212295/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 15/12/2010)”. “Agravo 

Regimental. Mandado de Segurança. tempestividade. Pedido de 

Reconsideração. Sumula 430 do STF. 1. Pedido de reconsideração na via 

administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança 

(Sumula 430 do STF). 2. O mandado de segurança deve ser indeferido 

liminarmente, quando impetrado fora do prazo decadencial de 120 dias. 3. 

Agravo Regimental desprovido (STJ - AgRg n 8.607-DF, Rel. Min. Luiz Fux, 

julg. 25/06/2003)”. “Processual Civil. Administrativo. Fixação do marco 

inicial para impetração do writ. Decisão Administrativa. Ciência inequívoca 

dos efeitos produzidos. Reconhecimento da decadência. Art. 18 da Lei n. 

1533/51. Precedentes. Agravo Interno desprovido. 1 - Conforme reiterada 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial para 

impetração do mandado de segurança e de 120 dias contados da efetiva 

constrição ao pretenso direito líquido e certo invocado. 2 - A decisão do 

processo administrativo que deferiu parcialmente incorporação de 

vantagem vencimental foi implementada na remuneração da servidora em 

novembro de 1999 e o writ foi impetrado somente em 03 de setembro de 

2002, impondo-se o reconhecimento da decadência nos termos do art. 18 

da Lei nº 1.533/51. 3 - Agravo interno desprovido' (AgRg no MS 

22.057-PA, Rel. Min. Gilson Dipp, julg. 05/12/2006)”. Por oportuno, destaco 

que não há que se falar em inconstitucionalidade da previsão do referido 

prazo decadencial, porquanto tal matéria já se encontra até mesmo 

sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se infere do conteúdo 

da Súmula 632: “É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a 

impetração de mandado de segurança”. 3. ISTO POSTO, com fulcro nos 

artigos 10 e 23 da Lei nº 12.016/09, INDEFIRO DE PLANO a petição inicial. 

3.1. Sem custas em razão da disposição da Constituição Estadual. 3.2. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 25 de setembro de 2017. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005317-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (AUTOR(A))

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

LUCAS DO RIO VERDE/MT (AUTOR(A))

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PEZZINI OAB - 000.678.860-27 (PROCURADOR)

GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - 042.850.666-61 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1005317-14.2018.8.11.0045. Vistos etc. 1. Trata-se de “Ação 

de Consignação em Pagamento” ajuizada por MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE, INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE - PREVILUCAS, e SAAE - 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO 

RIO VERDE, em face da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE LUCAS DO RIO VERDE - ASPM, alegando, em síntese, que 

o Município firmou termo de parceria com a requerida, tendo como objetivo 

“a cooperação entre os partícipes, no sentido de viabilizar o desconto 

consignado em folha de pagamento das parcelas mensais, contraídas 

pelos servidores públicos municipais por meio de adesão ao cartão de 

crédito oferecido pela Associação, desde que expressamente autorizado 

pelo servidor através de termo competente”. Afirma que em decorrência 

da referida parceria o Município recebe a relação de credores e o valor a 

ser retido na folha do servidor, e, após a devida retenção, realiza o 

repasse à ASPM para que esta efetue o pagamento dos credores. 

Sustenta que tomou conhecimento através de notificações que a 

associação requerida está acumulando diversas inadimplências, em que 

pese a regularidade dos repasses realizados pelo Município. Afirma que o 

termo de parceria irá se findar em janeiro/2019, e assevera que há enorme 

insegurança jurídica em realizar os repasses ainda devidos (referentes 

aos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019) e os credores da ASPM 

demandarem a municipalidade sob o argumento de responsabilidade 

solidária/subsidiária. Informa que o objetivo da presente ação é 

resguardar-se em relação ao crédito que a requerida tem direito a receber, 

e que sejam notificados os credores da requerida e a ACILVE sobre os 

valores depositados, a fim de que se habilitem no processo para receber. 

Requer a consignação em pagamento do valor de R$ 267.582,79 

(duzentos e sessenta e sete mil e quinhentos e oitenta e dois reais e 

setenta e nove centavos), referente aos repasses do Município e 

autarquias (SAAE e PREVILUCAS) devidos no mês de dezembro/2018, e 

posteriormente o depósito que será devido no mês de janeiro/2019, a fim 

de que seja ao final declarada a quitação de sua obrigação. 2. É o relato 

do necessário. DECIDO. A ação de consignação em pagamento tem como 

objetivo a liberação do devedor das consequências da mora, com a 

extinção da obrigação pelos depósitos efetuados no curso da demanda, 

nos termos dos artigos 334 e 335 do Código Civil. A teor da jurisprudência 

do e. STJ, "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua 

obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá 

ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao 

objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o 

pagamento' (artigo 336 do NCC)". (REsp 1194264 / PR, relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, unânime, DJe 4.3.2011). No caso em apreço, 

não há demonstração de dúvida quanto ao credor (ASPM), o valor e a 

forma de pagamento ou a data do vencimento da obrigação, tampouco 

demonstração de recusa quanto ao recebimento. Assim, diante da falta 

dos requisitos essenciais para a consignação, impera-se a extinção do 

feito pela ausência de interesse de agir. 3. ANTE O EXPOSTO, com 
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fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito. 3.1. Isento de custas. 3.2. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004343-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004343-74.2018.8.11.0045. Indefiro o pedido de 

cancelamento de audiência, na medida em que não há o enquadramento 

em nenhuma das situações hipotéticas previstas no art. 334, § 4.º do 

Código de Processo Civil. Tendo em vista que o requerido não foi 

devidamente citado, Redesigno a solenidade precedentemente agendada 

para o dia 27 de fevereiro de 2019, às 15h00min. Com lastro no teor do 

art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação na data agendada. 

Intime-se a requerente. Proceda-se à citação e à intimação do réu, 

registrando-se o referencial de endereço informado na petição acostada 

ao ID n.º 16836698, nos termos da decisão acostada ao ID n.º 16086538. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002197-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO FRANCISCO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1002197-94.2017.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça 

Federal, Determino que se expeça requisição de pagamento dos 

honorários do perito. Não havendo mais provas a serem produzidas, 

Declaro encerrada a instrução processual e determino a abertura de vista 

dos autos às partes, primeiramente à parte autora, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 7 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004143-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SLHESSARENKO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT0003921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO JOSE FRANZ (RÉU)

 

Processo n.º 1004143-67.2018.8.11.0045. De acordo com o conteúdo da 

certidão elaborada pelo meirinho, depreende-se que a não-ultimação do 

ato de citação se deve a motivo transitório (evento n.º 16579734). Por 

conseguinte, com lastro no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e 

do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, Determino a remessa do processo 

para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que deverá realizar audiência de 

conciliação/mediação para o dia 13 de março de 2019, às 17horas. 

Intime-se o requerente, através do advogado constituído, via DJe. 

Proceda-se à citação e à intimação do requerido, mediante a expedição de 

novo mandado, registrando os referenciais de endereço indicados na 

petição arquivada no evento n.º 16327062. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 12 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004143-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SLHESSARENKO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT0003921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO JOSE FRANZ (RÉU)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002273-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. G. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

ELIANE GUSLINSKI BUENO OAB - 343.106.848-07 (REPRESENTANTE)

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Processo n.º 1002273-84.2018.8.11.0045. Trata-se de Ação 

Previdenciária ajuizada por Paulo Cesar Guslinski Silva contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, em que disse, em suma, que o seu 

genitor é segurado da Previdência Social e que se encontra preso, por 

força de decisão judicial. Narrou que possui relação de dependência 

financeira do pai. Postulou, ao final, pela procedência dos requerimentos 

para o fim de ser-lhe concedido o auxílio-reclusão. Foi efetivada a citação 

da requerida, que deixou de apresentar contestação. Vieram os autos 

conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não 

subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. Com efeito, de acordo com a norma de 

regência, o beneficio previdenciário do auxílio-reclusão é assegurado, nas 

mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado 

de baixa renda recolhido à prisão, em regime fechado ou semiaberto, que 

não receber remuneração da empresa e, também, não estiver em gozo de 

auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em 

serviço. Para o efeito de concessão do benefício de auxílio-reclusão, 

faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) o efetivo 

recolhimento à prisão; b) demonstração da qualidade de segurado do 

preso; c) condição de dependente de quem objetiva o benefício; d) prova 

de que o segurado não está recebendo remuneração de empresa ou que 

se encontra em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de 

permanência em serviço; e) comprovação de baixa renda, para benefícios 

concedidos a partir da Emenda Constitucional nº 20/98 [art. 13 da EC n.º 

20/1998]. Interpretação do conteúdo do art. 80 da Lei n.º 8.213/1991 e do 

art. 116 ‘usque’ art. 119, todos do Decreto n.º 3.048/1999. Nessa mesma 

linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência dos Tribunais os seguintes arestos que versam a respeito 

de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-RECLUSÃO. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO, 

DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE E DO RECOLHIMENTO À PRISÃO DO 

INSTITUIDOR. CRITÉRIO DE RENDA DO SEGURADO. I - O benefício de 

auxílio-reclusão tem como requisitos cumulativos: a) prova de que o 

instituidor é segurado da Previdência Social; b) prova de que o segurado 
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não recebe remuneração; c) prova da prisão do segurado; d) prova da 

condição de dependente; d) comprovação de baixa renda. II - O critério de 

baixa renda preconizado no artigo 201, inciso IV da Carta Magna, com 

redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98 é o do segurado que 

contribuiu para a Previdência Social e que, por estar preso, encontra-se 

impossibilitado de prover às necessidades de seus dependentes. III - 

Remessa necessária desprovida” (TRF da 2.ª Região, Reexame 

Necessário n.º 0001434-46.2016.4.02.9999, 2.ª Turma Especializada, Rel.: 

Des. André Fontes, julgado em 09/01/2017) — com destaques não 

inseridos no texto original. “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. 

REQUISITO ECONÔMICO. CUSTAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DIFERIMENTO. TUTELA 

ANTECIPATÓRIA. MANUTENÇÃO. 1. A regra que regula a concessão do 

auxílio-reclusão é a vigente na época do recolhimento do segurado à 

prisão. 2. Na vigência da Lei 8.213/91, após a Emenda Constitucional nº 

20, são requisitos à concessão do auxílio-reclusão: a) efetivo 

recolhimento à prisão; b) demonstração da qualidade de segurado do 

preso; c) condição de dependente de quem objetiva o benefício; d) prova 

de que o segurado não está recebendo remuneração de empresa ou de 

que está em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou abono de 

permanência em serviço; e) renda mensal do segurado inferior ao limite 

legal estipulado. 3. O INSS é isento do pagamento das custas na Justiça 

Estadual do Rio Grande do Sul. 4. Deliberação sobre índices de correção 

monetária e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento da 

sentença. 5. Atendidos os pressupostos legais da probabilidade do direito 

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

CPC/15), é de ser mantida a tutela antecipatória deferida na sentença” 

(TRF da 4.ª Região, Apelação/Reexame Necessário n.º 

0016479-36.2016.4.04.9999, 6.ª Turma, Rel.: Des. João Batista Pinto 

Silveira, julgado em 18/10/2017) — com destaques não inseridos no texto 

original. Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, deflui-se que, no momento da prisão de Julio César Lalau Silva, 

que se consumou no dia 05 de setembro de 2017 (evento n.º 13690903 

pág. 1), o instituidor/detento desfrutava da condição de segurado da 

Previdência Social, visto que vigente o período de graça previsto no art. 

15, § 2.º da Lei n.º 8.213/1991. A dependência econômica do autor é 

presumida, visto que é filho, absolutamente incapaz, do segurado [art. 16, 

inciso I da Lei n.º 8.213/1991]. Por fim, com relação a análise da renda do 

segurado/instituidor, segundo os informes produzidos no processo, o 

último salário-de-contribuição integral, pertinente ao mês de junho de 2014, 

foi no valor de R$ 1.601,70 (um mil, seiscentos e um reais e setenta 

centavos), conforme se evola do conteúdo dos documentos arquivados 

no evento n.º 15956536. Todavia, na data do recolhimento à prisão, o 

segurado não possuía renda aferida. Por via de consequência, diante 

deste cenário, entendo caracterizado o direito à percepção do benefício 

de auxílio-reclusão. O termo inicial do benefício deve se fixar na data do 

recolhimento do segurado à prisão [art. 116, § 4.º do Decreto n.º 

3.048/1999]. Cumpre lembrar, por fim, que de acordo com o entendimento 

consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial por Paulo Cesar Guslinski Silva contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Determinar que o INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social conceda o benefício do auxílio reclusão para 

Paulo Cesar Guslinski Silva, contado a partir da data do recolhimento do 

segurado à prisão, até o momento da soltura segurado/instituidor; b) 

Condenar a autarquia requerida no pagamento dos valores devidos, a 

contar da data do recolhimento do segurado à prisão, corrigidos 

monetariamente pelo INPC, com incidência desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida, e acrescidos de juros de mora, de acordo 

com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Com espeque no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual 

n.º 7.603/2001, estabeleço que a requerida deve ficar isenta do 

pagamento das custas judiciais. Com relação aos honorários de advogado 

decorrentes da sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 

3.º do Código de Processo Civil, Condeno a autarquia requerida no 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados no percentual de 10% do valor da condenação [Súmula n.º 111 do 

STJ], dado a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do 

advogado e o lapso de tempo em que o processo tramitou. Deixo de 

determinar a remessa necessária da sentença, visto que o valor total da 

condenação, na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 

1.000 (um mil) salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo 

estabelecido para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o 

referido termo e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de 

Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 11 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111604 Nr: 4730-14.2015.811.0045

 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: RAFAEL CLEMENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S.ª

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 INTIMO o REQUERENTE para que, no prazo de 5 (cinco)dias, forneça dos 

dados bancários para expedição do alvará determiando à fl. 133.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81120 Nr: 4930-60.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA EPP, PELICIOLI & PELICIOLI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adauto Juarez Carneiro 

Neto - OAB:16.252, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 Processo n.º 4930-60.2011.811.0045 – CÓD. 81120.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Luiz Gustavo Giaretta 

contra Planeta Administração e Serviços Ltda., em que visa à satisfação 

da dívida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que foi proferida decisão determinando a conversão da quantia em 

dinheiro, objeto da penhora no rosto dos autos n.º 

2937-79.2011.811.0045, código 42628, em pagamento da dívida (fl. 342). 

Somado a isto, naqueles autos (código 42628), foi deferida a 

compensação dos valores recebidos a maior pelo exequente naqueles 

autos e os valores devidos a título de pagamento da dívida objeto da 

presente execução. Portanto, diante desta moldura, dado a existência de 

prova de pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código 

Civil], conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a 

extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Custas pela executada.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo, ressalvado o disposto 

no art. 5.º do Provimento n.º 12/2017-CGJ do TJMT.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de dezembro de 2018.
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Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99292 Nr: 5419-92.2014.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDS, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FRANCISCO 

SOUSA DA SILVA - OAB:OAB/MA 10.582, MARCONE COELHO SOARES 

- OAB:OAB/PI 14749

 Processo n.º 5419-92.2014.811.0045 – CÓD. 99292.

Considerando-se que subsistem evidências que demonstram que as 

partes entabularam acordo, visando à liquidação integral da dívida 

alimentar (fls. 139/140 e 145/146), com espeque no conteúdo do art. 528, 

§ 6.º do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do 

cumprimento da ordem de prisão civil. Efetivado o pagamento da parcela 

de entrada do acordo, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos 

reais), expeça-se alvará de soltura, a ser cumprido através da expedição 

de carta precatória à Comarca de Eugênio Barros/MA.

 Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste. Logo em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42628 Nr: 2937-79.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PELICIOLI & PELICIOLI LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adauto Juarez Carneiro 

Neto - OAB:16.252

 Processo n.º 2937-79.2011.811.0045 – CÓD. 42628.

Tendo em vista que, em 12 de novembro de 2018, foi proferida decisão, 

por este juízo, nos autos do processo n.º 4930-60.2011.811.0045, código 

81120 (fl. 342 daqueles autos), determinando a conversão em pagamento 

da quantia em dinheiro objeto da penhora no rosto dos presentes autos, 

com a liberação do valor em favor do exequente, DEFIRO a compensação 

entre os valores recebidos a maior (R$ 20.290,89) e os valores devidos a 

título de pagamento da dívida (R$ 4.380,27), devendo a empresa 

exequente depositar em juízo o valor remanescente (R$ 15.910,62).

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

depósito judicial da quantia de R$ 15.910,62 (quinze mil, novecentos e dez 

reais e sessenta e dois centavos). Após, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101636 Nr: 22324-75.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GUILHERME ARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - 

OAB:45.635OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI EDUARDO SANO 

LAURINDO - OAB:OAB/MT 10128

 Processo n.º 22324-75.2014.811.0045 – CÓD. 101636.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo 

Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 33073 Nr: 2938-35.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIQ DISTRIBUIDORA DE LIVROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B

 Item I – Diante disto, a busca de endereços, por meio de consulta em 

bancos de dados de natureza pública, nesta quadra processual, 

configura-se medida estéril e inócua, que somente compromete a 

efetividade da atividade jurisdicional. INDEFIRO, portanto, o pedido juntado 

pelo curador especial (fl. 133). Item II – Tomando-se em consideração que 

a devedora não integralizou o pagamento da dívida, com lastro no 

conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo 

Civil, DETERMINO a realização de penhora de dinheiro em depósito em 

conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade da 

executada (CNPJ n.º 02.181.531/0001-53 – fl. 19), balizada no limite da 

totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a 

penhora eletrônica de valores em dinheiro, o documento gerado pelo 

sistema BacenJud, que demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito 

do auto de penhora, haja vista que preenche os requisitos mínimos 

previstos no art. 838 do Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 

1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], 

devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor do ato 

processual executivo da penhora.Para a hipótese de não-localização de 

bens, passíveis de penhora, proceda-se à intimação da credora para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.Item III – 

Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo 

Civil].Item IV – Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109034 Nr: 3391-20.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS PROFETA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABRIEL PERSZEL 

NETO - OAB:MT/15.315, THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - 

OAB:21462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT

 Processo n.º 3391-20.2015.811.0045.

Com lastro no teor do art. 782, § 3.º do Código de Processo Civil, 

proceda-se a inclusão de registro desabonador do nome do executado em 

cadastros de proteção ao crédito.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99181 Nr: 5338-46.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELTO DENICOLÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON JÚNIOR FRASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Processo n.º 5338-46.2014.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36687 Nr: 1723-87.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAITAN ELGER & ELGER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS DANIEL DINIZ - 

OAB:20265/O

 Processo n.º 1723-87.2010.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 27259 Nr: 1310-45.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - 

OAB:47.325/PR, MARCOS ANTONIO ZAITTER - OAB:8.740/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937/O

 Processo n.º 1310-45.2008.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 6639 Nr: 1358-48.2001.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDARDO BORTOLASSI NETTO, JÚLIA ALVES 

BORTOLASSI, NOELI ALBERTI, CRISTIANO ALCIDES BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BERNARDINO WUSTRO, NEIVA 
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GEHLEN WUSTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, KARINE DUCCI LOURENÇO - OAB:19.982

 Processo n.º 1358-48.2001.811.0045 – CÓD. 6639.

Tomando-se em consideração que os devedores não integralizaram o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite da 

totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23400 Nr: 1254-46.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR. ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA APARECIDA GOBBI - 

OAB:16.324, EVANDRO SILVA FERREIRA - OAB:11538/MT, HUGO 

LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS VELLOSO 

VIEIRA MARCONDES - OAB:3599-B, MARIA APARECIDA MARTIN 

LOPES - OAB:7428/MT

 Processo n.º 111/2007.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80557 Nr: 4636-08.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE OLAVO NIGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - 

OAB:8056/MT, RICARDO NIGRO - OAB:MT/8.4414

 Processo n.º 4636-08.2011.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83544 Nr: 3036-15.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGF TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOMAS REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS 

LTDA, VILMAR DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - 

OAB:10023/MT, RODRIGO SAMARTINO ALBINO - OAB:304851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B, JOÃO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:10.924 MT, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Processo n.º 3036-15.2012.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109673 Nr: 3756-74.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 11264, JOÃO CELESTINO DA COSTA NETO - 

OAB:4.611-B/MT, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - OAB:11795/MT, 

PAULO RENATO PASCOTTO - OAB:OAB/MT N°17.320, RENATO 

VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15629

 INTIMO o exequente para que, no prazo de 05 (cinco)dias, forneça dados 

bancários para expedição do respectivo alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11245 Nr: 220-41.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. AGROP. E INDUSTRIAL LUVERDENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR BOITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA APARECIDA GOBBI - 

OAB:16324, CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, HUGO LEONARDO 

GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT

 INTIMO o requerido para fornecer, em 05 (cinco) dias, dados bancários 

para expediçãso de alvará do saldo remanescente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36142 Nr: 1168-70.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARTINS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 INTIMO o executado para que, no prazo de 5 (cinco)dias, forneça os 

dados bancários para expedição do alvará do saldo remanecessente.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163326 Nr: 8017-77.2018.811.0045

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ITAMAR GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO ITAMAR GOMES DA SILVA, 

Cpf: 02995234118, Rg: 2066189-4, Filiação: Nelza Gomes da Silva, data de 

nascimento: 13/08/1962, brasileiro(a), natural de Igarapé Grande-MA, 

solteiro(a). 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: 

Admonitória que se realizará no dia 21/01/2019, às 16:00, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. Designo audiência admonitória para o dia 

21 de janeiro de 2019, às 16h00min.2. Intime-se o recuperando 

pessoalmente (fl. 142) e via edilícia.3. Intime-se ainda, o Ministério Público 

e a Defesa.4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 17 de dezembro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 163673 Nr: 8269-80.2018.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EDUARDA FONSECA BRANDÃO, 

MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA, GEAN MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados nesta decisão e na 

decisão proferida à fl. 41, em consonância com o parecer Ministerial, 

MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, e 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

requerente Gean Moraes, qualificado nos autos.Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 84472 Nr: 4004-45.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO VIEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Vistos etc.,

1. Do cálculo de pena

Analisando detidamente o cálculo de pena impugnado, observo que de 

fato houve duplicidade de período na contagem do livramento condicional, 

vez que foi computado o tempo de cumprimento e detração penal de 

mesmo período, considerando a data base fixada.

No entanto, o sistema utilizado para cálculo de pena (MGP) não permite a 

retirada do período de detração penal do livramento condicional, mas 

somente da data base de tal beneficio.

Assim sendo, acolho a cota ministerial, e de consequência, determino a 

alteração da data base do livramento condicional para o dia posterior ao 

último dia de detração penal.

 Com efeito, proceda-se a confecção de novo cálculo da pena, 

observando o acima alinhavado e, após, dê ciência às partes para 

manifestação em 03 (três) dias, ficando desde já homologado se não 

houver impugnação, caso em que deverá ser remetida cópia ao 

recuperando e aguardar o decurso do requisito objetivo, providenciando 

atestado de comportamento carcerário e parecer ministerial com razoável 

antecedência.

 2. Do cálculo da pena de multa

Proceda-se a elaboração do cálculo da pena de multa e, após, intime-se o 

recuperando para pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

inscrição na dívida ativa da União. Decorrido o prazo sem pagamento, o 

que deverá ser certificado, oficie-se ao órgão competente para inscrição 

na dívida ativa.

3. Da designação de audiência admonitória

Designo audiência admonitória para o dia 18 de dezembro de 2018, às 

16h30min.

Intime-se o recuperando, requisitando-o, se necessário.

Intime-se ainda, o Ministério Público e a Defesa.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 147107 Nr: 21420-59.2017.811.0042

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiany Dutra Espindola - 

OAB:18197, Cristiany Dutra Espindola - OAB:MT/18197-O, FERNANDO 

MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A/MT, Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Vistos etc.,
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1. Diante do teor da petição de fls. 211/212 e, considerando que a 

competência em sede de Execução Penal é do Juízo do local onde se 

encontra o recuperando (artigo 1547 da CNGC/MT), em consonância com 

o parecer ministerial, DECLINO da competência para processar e julgar o 

presente feito em favor do Juízo da Execução Penal de Sorriso/MT, com 

as baixas e anotações de estilo, consignando nossas sinceras 

homenagens.

2. Via de consequência, considerando que o recuperando vai mudar para 

outra Comarca, revogo o uso da tornozeleira eletrônica, devendo o mesmo 

comparecer no setor competente do CDP de Lucas do Rio Verde/MT para 

a retirada de tal instrumento.

3. Comunique-se a direção da unidade prisional local.

4. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

5. Findo, quanto ao pedido de fls. 206/209, colha-se manifestação do 

Parquet.

6. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 142802 Nr: 4968-62.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIR RODRIGUES TEIXEIRA SOARES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SENIR RODRIGUES TEIXEIRA SOARES 

DOS SANTOS, Cpf: 05695320860, Rg: 21284075, Filiação: Marizete 

Barbosa dos Santos Teixeira e Antenor Rodrigues Teixeira, data de 

nascimento: 31/07/1966, brasileiro(a), natural de São Francisco-SP, 

casado(a), do lar, Telefone 650999988734. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: 1) CITAÇÃO do(a,s) DENUNCIADO(A,S), acima qualificado, de 

acordo com o despacho abaixo transcrito e a Denúncia, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, 

cientificando-o(a, s) do inteiro teor da referida denúncia, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2) INTIMAÇÃO do(a) 

DENUNCIADO(A,S), supra indicado, para comparecer à audiência 

designada, > DADOS DA AUDIÊNCIA: Suspensão Condicional que se 

realizará no dia 31/01/2019, às 14:00, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado.

Resumo da Inicial: Cópia da contrafé anexa

Despacho/Decisão:

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELBA PEREIRA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000093-95.2018.8.11.0045. REQUERENTE: HELBA PEREIRA DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Arquive-se com as advertências 

de praxe. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002117-67.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002117-67.2016.8.11.0045. REQUERENTE: MAURO LUCAS DA SILVA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 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. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005202-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEX CAMPOS COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE ALMEIDA 99309173149 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005202-27.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: ROBSON ALEX CAMPOS 

COSTA EXECUTADO: EDSON DE ALMEIDA 99309173149 Visto. 

Inicialmente, determino que a Secretaria Judicial providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. Intime-se a devedora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, 

consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante 

será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de 

mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não 

pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da 

dívida. Efetuada a penhora e elaborado o respectivo auto, intime-se 

imediatamente a devedora, na pessoa de seu advogado, ou na falta deste, 

o seu representante legal, ou pessoalmente, para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 525, do 

CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004679-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FERREIRA LICAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004679-15.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE CARLOS FERREIRA 

LICAR REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos. RECEBO o recurso 
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inominado com fundamento no artigo 41 da Lei n. 9.099/95, visto que 

certificada sua tempestividade. Considerando que a parte recorrida, no 

prazo legal, apresentou contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia 

Turma Única Recursal. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011611-65.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO REGINALDO BARROS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011611-65.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: VIVO S.A. EXECUTADO: 

FRANCISCO REGINALDO BARROS DOS SANTOS Vistos. Intime-se o 

Exequente para que junte aos autos a planilha do débito atualizada. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde 

/MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012069-82.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8012069-82.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: ANTONIO GOMES EXECUTADO: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Ante o teor a certidão de id. 

15274836, arquive-se com as advertências de praxe. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001163-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001163-21.2016.8.11.0045. REQUERENTE: LARISSA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: 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. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010388-43.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA SIMONE RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010388-43.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: PEDRO RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: RITA SIMONE RODRIGUES DA SILVA 11.0045 – código 

156140 Vistos. Considerando que a última atualização do débito ocorreu 

há mais de um ano, intime-se o exequente para atualização do débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após tornem conclusos para análise do pedido 

de penhora. Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010432-04.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL THIAGO CARDOSO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELLENCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010432-04.2012.8.11.0045. EXEQUENTE: MICHEL THIAGO CARDOSO - 

ME EXECUTADO: EXCELLENCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME 

Vistos. Considerando a documentação apresentada pelo causídico, bem 

como lhe foram conferidos os poderes para levantamento de valores 

cumpra-se a decisão de id. 14483653. Às providências. Lucas do Rio 

Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001206-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001206-84.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: FABIO DO NASCIMENTO SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto etc. Considerando que o 

Estado de Mato Grosso não se opôs a execução, expeça-se Oficio 

Requisitório de Pagamento de Pequeno Valor, devidamente acompanhado 

dos documentos do Provimento 11/2017-CM e encaminhe-se para setor 

especifico do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para cálculos. 

Aguarde-se o pagamento. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001994-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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EDINEUZA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Em atenção à determinação judicial, CERTIFICO que os dados 

do feito foram alterados para, doravante, tramitar como cumprimento de 

sentença. Nesse passo, INTIMO a parte executada, por seu advogado e 

via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, 

conforme valor apresentado pela parte exequente, consignando que, caso 

não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 

10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação 

(CPC, art. 525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 18 de dezembro de 2018 

Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161693 Nr: 6890-07.2018.811.0045

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL DE LUCAS 

DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA DA CRUZ COELHO, RAFAELA 

COELHO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 Certifico e dou fé que juntei Petição do Patrono dos autores do Fato: 

PAULA DA CRUZ COELHO, e RAFAELA COELHO RAMOS em fls.30/36. 

Contudo, em análise às referidas, bem como em fl.29 (Termo de Audiência 

Preliminar) verifica-se que, com observância aos comproventes que 

seguiram em anexos, em valores de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e 

quatro reais), sendo estes equivalentes aos autores do fato. Ao mais, 

como restou um valor REMANESCENTE de R$ 3,00 (três reis) tanto para 

um dos autores como para o outro, pois com base na proposta de 

transação, ficou convencionado pagamento de prestação pecuniário no 

importe de R$ 477,00 ( quatrocentos e setenta e sete reais) para cada 

uma das partes. Deste modo, INTIMO O PATRONO DOS AUTORES DO 

FATO para, que os autores do fato comprovem, nos termos da Proposta 

de Transação Penal os valores remanescentes de ambas .

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001004-10.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RAIMUNDO DA SILVA 

ARAUJO REQUERIDO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA Vistos Por ser tempestivo (art. 42, Lei 9.099/95) e estarem 

presentes os pressupostos recursais, recebo o presente recurso 

inominado no efeito devolutivo e suspensivo, por não vislumbrar dano 

irreparável ao recorrente (art. 43, Lei 9.099/95). As contrarrazões foram 

apresentadas id 15358364. Remeta-se o processo as Turmas Recursais, 

para fins de exame da matéria. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004276-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDO MENON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004276-12.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ARMELINDO MENON 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo conforme o estado do 

processo, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

reatando controvertida somente questão de direito. Anote-se que 

“presentes as condições gerais que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ, REsp 

n. 2.832). Além disso, desnecessária a dilação probatória, porquanto as 

alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova 

documental, não tendo o condão a prova oral de trazer quaisquer 

esclarecimentos relevantes para seu deslinde. No mais, a demanda versa 

matéria de direito, tratando-se de interpretação dos ditames 

constitucionais e legais, tendo em vista a matéria objeto do processo. As 

preliminares arguidas pelos requeridos confundem-se com o mérito e 

serão com este analisado em conjunto. O Estado ou o Município responde 

pela obrigação de prestar assistência à saúde porque ambos integram em 

conjunto com a União o Sistema Único de Saúde e firma-se a obrigação 

pela preservação da saúde pública da comunidade, cuja responsabilidade 

é solidaria quanto à resposta às necessidades da população. O Código de 

Saúde do Estado de Mato Grosso (Lei n. 7.110/1999) prevê ação 

articulada do Estado e do Município na execução e no desenvolvimento 

das questões do sistema de saúde. Assim também é a orientação prevista 

na Constituição do Estado de Mato Grosso. O Sistema de Saúde é 

qualificado pela unicidade e impõe aos Municípios a ação direta e aos 

Estados a ação complementar, com suplementação das diretrizes pela 

União. A distribuição das competências e das obrigações dentro do 

Sistema Único de Saúde não exime os entes federados de sua 

responsabilidade solidária. O sistema de referência contra referência (no 

âmbito de competência administrativa dos órgãos públicos) indica a 

solidariedade. Ressalte-se que a descentralização político-administrativa 

criada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, não significa isenção de 

parcela da responsabilidade de cada um dos entes integrantes da 

Federação, pois trata-se apenas e tão somente de medida de gestão a fim 

melhorar a qualidade do atendimento, sem, contudo, eximir o ente público 

quanto às responsabilidades em prestar a assistência integral à saúde a 

quem dela precisar. Além disso, normas editadas pelo Sistema Único de 

Saúde não se sobrepõe à Constituição Federal, as Constituições dos 

Estados e também as normas legais editadas e aprovadas pelo Congresso 

Nacional, não podendo o ente público invocá-las a fim de eximir-se de 

suas responsabilidades na gestão que lhe compete. Assim, a 

solidariedade permite o manejo de ação, como dito, contra ente público 

individualmente, ou contra ambos conjuntamente, sem necessidade de 

integração ou exclusão na lide: qualquer um e ambos respondem. De outro 

lado, a dignidade da pessoa humana é uma garantia prevista no texto do 

artigo 1º da Constituição Federal e constitui fundamento da República 

Federativa do Brasil, sendo o direito à vida e à saúde garantias 

fundamentais, como previsto nos arts. 5º e 6º. Desse contexto jurídico 

decorre o direito da pessoa humana ao tratamento necessário à sua 

sobrevivência digna, que há de ser garantido imediatamente, imune a 

entraves burocráticos. Não se pode olvidar que a organização da 

seguridade social tem por objetivo a “universalidade da cobertura e do 

atendimento” (CF, art. 194, I), além de o serviço público de saúde adotar a 

diretriz do “atendimento integral” (CF, art. 198, II). O direito à saúde foi 

concebido pelo legislador constituinte como um direito de todos e dever do 

Estado que deve garanti-lo, indiscriminadamente, a qualquer integrante da 

comunidade, por força da adoção de políticas sociais e econômicas 

voltadas para esta finalidade. As ações e serviços de saúde foram 

considerados de relevância pública, tendo a diretriz do atendimento 
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integral como um de seus lastros. Em consequência, deve o Estado prover 

as condições necessárias ao pleno exercício dos direitos à vida e à 

saúde, sendo irrelevante a maneira como será distribuído o serviço. 

Ressalte-se ainda que a Lei n. 8.080/1990, que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, determina que a saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2º). E quando se diz 

“Estado” refere-se a todos os entes públicos, incluindo aí o Município. 

Nesse sentido, estabelece o artigo 7º do mencionado diploma legal: Art. 

7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 

(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas o art. 198 

da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: I – 

universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência; II – integralidade de assistência, entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema. Sem destaque no original. Tem-se, portanto, que 

os serviços de saúde são norteados pelos princípios da universalidade e 

da integralidade de assistência, o que já seria o bastante para o 

acolhimento da pretensão, posto que não é dado ao ente público restringir 

o acesso do cidadão ao Sistema Único de Saúde, sobretudo em razão da 

gravidade da enfermidade que acometia o paciente, que exigia tratamento 

com a maior célere e brevidade possível, em razão da urgência do 

procedimento. Nesse contexto, conclui-se que o direito à saúde, 

desdobramento imediato do princípio da dignidade da pessoa humana e 

intrinsecamente ligado ao direito à vida (artigos 1º, III, e art. 5º, caput, da 

CF), figura entre os direitos fundamentais e, por conseguinte, está 

positivado como direito público subjetivo, razão pela qual se aplica o 

disposto no artigo 5º, § 1º, da Constituição Federal, segundo o qual “as 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicabilidade imediata”. Assim, não constitui violação da tripartição de 

poderes a atuação judicial no sentido de concretizar o direito à vida. Pelo 

contrário, trata-se de simples incidência do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, que assegura a toda e qualquer pessoa socorrer-se do Poder 

Judiciário para prevenir ou fazer cessar lesão a direito, mormente quando 

estão em jogo bens da magnitude da vida e da saúde, que naturalmente 

ocupam posição de proeminência quando confrontados com outros, como 

óbices orçamentários, administrativos e burocráticos. Nesse passo, 

convém assinalar que o caráter programático das regras inscritas no texto 

da Constituição Federal não pode converte-se em promessa constitucional 

inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas 

expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 

ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello). No 

caso dos autos, o paciente tem foi diagnosticado com esclerose lateral 

amiotrofia (paciente com patologia do neurônio motor), tendo indicação do 

médico assistente para o uso contínuo do medicamento Riluzol 50mg. O 

fato de o medicamento de ser de alto custo, não significa a isenção de 

responsabilidade dos requeridos que devem garantir o tratamento médico 

necessário à recuperação da saúde do paciente, assim como o 

fornecimento dos medicamentos necessários e indicados para o 

tratamento da moléstia. De outro lado, o médico assistente é o profissional 

que detém melhores condições de avaliação e indicação do tratamento 

mais eficaz e efeitos positivos para a manutenção da qualidade de vida e 

manutenção da saúde do paciente, cuja indicação não pode ser 

contestação sem a devida contraprova. Convém registrar ainda a 

inexistência de condições econômicas do paciente de suportar as 

despesas do procedimento, tanto que está representado elo Defensoria 

Pública, sendo, por outro lado, beneficiário da gratuidade de justiça, pois a 

omissão pode representar insuperável ofensa ao princípio maior do natural 

direito à vida, inscrito no art. 5º, caput, da Constituição Federal, mormente 

e considerando o apontamento de urgência no referencial médico. 

Consigne-se também que inexiste indevida ingerência do Poder Judiciário 

sobre o Poder Executivo. Se a situação concreta faculta ao administrador 

alternativa, o Judiciário não pode censurar seu juízo discricionário. 

Todavia, caso a hipótese concreta se discuta a subsunção da conduta 

administrativa aos parâmetros legais, é possível controle judicial sobre o 

comportamento abusivo ou omissão abusiva. Isso porque o administrador 

pode escolher a melhor maneira de executar a lei, mas não pode omitir-se 

quando tem o dever de agir. Igualmente, relevante anotar que a cláusula 

da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo 

objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo ente público, com a 

finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações 

constitucionais, notadamente, quando, dessa conduta governamental 

negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos 

constitucionais impregnados de um sentido de essencial 

fundamentalidade. Importa destacar ainda que o poder discricionário do 

administrador público deve ser exercido dentro do campo permitido pela 

legalidade, assim, a avaliação da conveniência e da oportunidade encontra 

barreiras nos limites da legalidade e constitucionalidade. O limite no 

presente caso é o direito à vida e à saúde que o paciente tem respaldado 

no caput do art. 5º, no art. 6º e no art. 196, todos da Constituição Federal 

e na Lei n. 8.080/90, sendo descipiendo anotar que a divisão 

administrativa de atribuições realizada pelo SUS não pode afastar este 

conjunto de normas de hierarquia notadamente superior. Em razão das 

normas citadas não se pode ventilar a tese do Estado, assim como do 

segundo requerido, que imputam ao outro a responsabilidade, pois neste 

caso estar-se-ia diante de responsabilidade solidárias dos requeridos. Por 

fim, não é o caso de determinar o ingresso da União na lide, ante a 

solidariedade dos requeridos. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada proposta por ARMELINDO MENON em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE LUCAS DO 

RIO VERDE - MT, para CONDENAR confirmar em definitivo a tutela de 

urgência concedida nos autos (Id. 16080319), devendo o medicamento ser 

fornecido pelo tempo necessário à recuperação da saúde do paciente, 

conforme orientação do médico assistente, ainda que mediante a 

exigência da receita médica atualizada para a entrega dos medicamentos. 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 18 de dezembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004219-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL PELOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004219-28.2017.8.11.0045. REQUERENTE: GABRIEL PELOZO 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O 

reclamante foi intimado para juntar nos autos comprovante de endereço de 

sua residência, em seu nome, pois tal medida justifica-se para aferir a 

competência territorial deste Juízo. Com efeito, o prazo conferido ao 

reclamante decorreu sem manifestação da parte interessada. Dessa 

forma, considerando que a parte autora não comprovou sua residência no 

Município de Lucas do Rio Verde de rigor a extinção do processo sem 

análise do mérito porquanto é ônus da parte ao propor ação no Juizado 

Cível, comprovar residência na sede do Juízo onde a ação foi proposta 

para fins de fixação de competência. No caso presente, não havendo 

prova mínima de que a autora reside na Comarca de Lucas do Rio Verde, 

de rigor a extinção do processo sem análise do mérito. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 13 de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 
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Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000196-73.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CRISTINA JULIAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000196-73.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: JAQUELINE CRISTINA JULIAO 

EXECUTADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação 

de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre JAQUELINE CRISTINA JULIÃO e 

EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA., nos termos do artigo 487, 

inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do 

acordo os termos redigidos na minuta juntada no evento 14859891. 

Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Com efeito, tendo em 

vista o interesse e manifestação das partes para a finalização do 

processo de execução, JULGO EXTINTO o processo na forma dos artigos 

924, II, e 925 do Código de Processo Civil, pelo cumprimento da obrigação. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arquive-se. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 13 de dezembro de 2018. 

César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 

de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003788-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE MELLO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003788-57.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GEREMIA COMERCIO DE 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP REQUERIDO: JOAO JOSE MELLO DE 

ALMEIDA Vistos. A parte autora apresentou em audiência pedido de 

desistência, informando que a parte requerida havia quitado a dívida, 

requerendo, dessa forma, a extinção e arquivamento dos autos. O 

Enunciado 90 do FONAJE autoriza a desistência da ação, mesmo sem a 

anuência da parte contrária. Em não havendo óbice quanto ao pedido da 

parte impõe-se a extinção da ação. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência formulado por GEREMIA COMÉRCIO DE MATERIAIS 

ELÉTRICOS LTDA. EPP na Ação de Cobrança proposta em desfavor de 

JOÃO JOSÉ MELLO DE ALMEIDA, com fundamento no artigo 485, inc. VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE 

com as devidas baixas. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 13 

de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003964-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FRANCISCA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003964-36.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROSANGELA FRANCISCA 

TEIXEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte autora apresentou 

pedido de desistência, requerendo, dessa forma, a extinção e 

arquivamento dos autos. O Enunciado 90 do FONAJE autoriza a 

desistência da ação, mesmo sem a anuência da parte contrária. Em não 

havendo óbice quanto ao pedido da parte impõe-se a extinção da ação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado por 

ROSÂNGELA FRANCISCA TEIXEIRA na Ação de Cobrança proposta em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., com fundamento no artigo 485, 

inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE com as devidas baixas. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 13 de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003348-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDO DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA ANDRADE ZILIANI OAB - MT0021552A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 
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a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora juntou comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado, apontando a existência de contratação. 

Colaciona, ainda, telas de seu sistema interno com registros, comprovando 

a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, quedou-se inerte. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: E 

M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE 

RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM 

LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - 

APL: 00004467120078120026 MS 0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: 

Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) A multa, evidentemente, não tem 

caráter ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito de ação. “Ex Positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado 

no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, em custas processuais, nos 

termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à 

homologação da MM. Juíza. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001437-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BARATA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001437-14.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RONALDO BARATA 

OLIVEIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O reclamante não 

compareceu à audiência de conciliação, embora devidamente intimado. No 

procedimento do Juizado Especial Cível, a presença física da parte é 

obrigatória, sob pena de extinção do processo sem análise do mérito (art. 

51, inciso I, da Lei n. 9.099/95). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 9.099/95. Com 

efeito, tendo em vista que a parte reclamante não justificou sua ausência, 

condeno-a ao pagamento das custas judiciais no percentual de 1% (um 

por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95 

c/c o Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários advocatícios (art. 55 da 

lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 13 de dezembro de 2018. 

César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 

de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001304-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS NEGRAO BITTENCOURT OAB - MT21524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001304-69.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A reclamante foi intimada para 

juntar nos autos comprovante de endereço de sua residência, em seu 

nome, justificando a medida a fim de aferir a competência territorial deste 

Juízo. Com efeito, o prazo conferido à reclamante decorreu sem 

manifestação da parte interessada. Dessa forma, considerando que a 

parte autora não comprovou sua residência no Município de Lucas do Rio 

Verde de rigor a extinção do processo sem análise do mérito porquanto é 

ônus da parte ao propor ação no Juizado Cível, comprovar residência na 

sede do Juízo onde a ação foi proposta para fins de fixação de 

competência. No caso presente, não havendo prova mínima de que a 

autora reside na Comarca de Lucas do Rio Verde, de rigor a extinção do 

processo sem análise do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

13 de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002694-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 322 de 792



Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002694-74.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SUZANA SILVA DE JESUS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A reclamante foi intimada para 

juntar nos autos comprovante de endereço de sua residência, em seu 

nome, justificando a medida a fim de aferir a competência territorial deste 

Juízo. Com efeito, o prazo conferido à reclamante decorreu sem 

manifestação da parte interessada. Dessa forma, considerando que a 

parte autora não comprovou sua residência no Município de Lucas do Rio 

Verde de rigor a extinção do processo sem análise do mérito porquanto é 

ônus da parte ao propor ação no Juizado Cível, comprovar residência na 

sede do Juízo onde a ação foi proposta para fins de fixação de 

competência. No caso presente, não havendo prova mínima de que a 

autora reside na Comarca de Lucas do Rio Verde, de rigor a extinção do 

processo sem análise do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

13 de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004474-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR MERTZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004474-49.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROSEMAR MERTZ DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. A parte autora apresentou pedido de desistência, 

requerendo, dessa forma, a extinção e arquivamento dos autos. O 

Enunciado 90 do FONAJE autoriza a desistência da ação, mesmo sem a 

anuência da parte contrária. Em não havendo óbice quanto ao pedido da 

parte impõe-se a extinção da ação. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência formulado por ROSEMAR MERTZ DOS SANTOS na Ação de 

Cobrança proposta em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., com fundamento no artigo 485, inc. VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE 

com as devidas baixas. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 13 

de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010090-85.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA MARQUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010090-85.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: CLAUDIANA MARQUES DE 

SOUZA EXECUTADO: OI S.A Vistos. Relatório dispensado na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Trata-se de cumprimento de 

sentença apresentado por CLAUDIANA MARQUES DE SOUZA em 

desfavor de OI S/A. Como é de amplo conhecimento, Plano de 

Recuperação Judicial do Grupo Oi foi homologado. A decisão foi tomada 

pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio, no dia 21 de 

junho de 2016, e vale para as todas as empresas do grupo - Oi, Telemar 

Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, Portugal Telecom e Oi 

Brasil. Dessa forma, todos os créditos existentes contra ela na data do 

pedido, ainda que não vencidos, deverão ser recebidos pelos respectivos 

credores no processo de recuperação judicial, através da habilitação de 

seu crédito (artigo 49 da Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", 

portanto, cumpre ao credor, se ainda não procedeu à habilitação de seu 

crédito do Juízo da recuperação judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei 

n. 11.101/2005. Exsurge, pois, dos autos a inadequação deste processo 

de execução para recebimento do crédito expresso na sentença proferida 

nos presentes. Ademais, em se tratando do rito adotado pelos Juizados 

Especiais, a suspensão do processo é incompatível, haja vista as 

disposições trazidas no artigo 2º e artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 

9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade processual e a 

efetividade devem ser sempre buscadas. Portanto, no Juizado Especial 

não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, no que se refere à 

suspensão da execução em face de devedor em recuperação judicial. 

Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, cuja redação foi atualizada no XXI 

Encontro realizado em Vitória/ES, em novembro de 2011: “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.” Registre-se que estando a 

empresa devedora em recuperação judicial, não há como prosseguir a 

execução individual, devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, 

sob pena de preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo 

do enunciado, deve o cumprimento da sentença ser extinto pela 

impossibilidade do prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. 

Neste sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO 

INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece 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", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Por fim, tendo em vista que a penhora realizada 

nos autos foi anterior à decisão proferida nos autos de recuperação 

judicial pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, tratando-se de 

crédito concursal, e não havendo concordância do devedor para a 

liberação, determino o desbloqueio devendo ser restituído à executada o 

valor da quantia bloqueada. Havendo requerimento, EXPEÇA-SE certidão 

de crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e 

expedido o alvará e de tudo certificado, ARQUIVEM-SE os autos. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 13 de dezembro de 2018. 

César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 

de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003342-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLEA DOS REIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA ANDRADE ZILIANI OAB - MT0021552A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DAS 

PRELIMINARES No que tange a preliminar de incompetência deste juízo 

pela suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho 

que razão não assiste à Reclamada, pois, diante da farta documentação 

apresentada em contestação, resta afastada a necessidade de produção 

de tal meio de prova. A preliminar de carência de ação, confunde-se com 

o mérito e, portanto, com este será analisada. DO MÉRITO Extrai-se dos 

autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração 

de inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por 

danos morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer 

relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora juntou comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. A Reclamada apresenta contrato assinado, 

comprovante de transferência bancária (empréstimo pessoal), cópia de 

documentos e informações pessoais, suficientes à comprovar a 

existência de contratação. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus 

probatório (artigo 373, inciso II, do CPC). Conforme assentado em 

audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias 

para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, 

contudo, quedou-se inerte. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: E 

M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE 

RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM 

LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - 

APL: 00004467120078120026 MS 0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: 

Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) A multa, evidentemente, não tem 

caráter ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito de ação. “Ex Positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado 

no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, em custas processuais, nos 

termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à 

homologação da MM. Juíza. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003516-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora juntou comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. A Reclamada apresenta contrato assinado e 

relatório/registro de chamadas, sendo imperioso o reconhecimento da 

existência de contratação. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus 

probatório (artigo 373, inciso II, do CPC). Por outro lado, a impugnação 

apresentada pela Autora é frágil e pouco elucidativa, mostrando-se 

insuficiente frente à robustez das provas trazidas pela Ré. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 
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ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito 

de ação. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por outro lado, JULGO 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, CONDENANDO a parte Autora ao 

pagamento de R$ 102,65 (cento e dois reais e sessenta e cinco 

centavos), com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM 

desde o vencimento da dívida. CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à homologação da MM. Juíza. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001885-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LEAL DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001885-84.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VALDECIR LEAL DE 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O reclamante 

foi intimado para juntar nos autos comprovante de endereço de sua 

residência, em seu nome, justificando a medida a fim de aferir a 

competência territorial deste Juízo. Com efeito, o prazo conferido à 

reclamante decorreu sem manifestação da parte interessada. Dessa 

forma, considerando que a parte autora não comprovou sua residência no 

Município de Lucas do Rio Verde de rigor a extinção do processo sem 

análise do mérito porquanto é ônus da parte ao propor ação no Juizado 

Cível, comprovar residência na sede do Juízo onde a ação foi proposta 

para fins de fixação de competência. No caso presente, não havendo 

prova mínima de que o autor reside na Comarca de Lucas do Rio Verde, 

de rigor a extinção do processo sem análise do mérito. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 13 de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICE SILVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000772-95.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NATALICE SILVA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A reclamante foi intimada para 

juntar nos autos comprovante de endereço de sua residência, em seu 

nome, justificando a medida a fim de aferir a competência territorial deste 

Juízo. Com efeito, o prazo conferido à reclamante decorreu sem 

manifestação da parte interessada. Dessa forma, considerando que a 

parte autora não comprovou sua residência no Município de Lucas do Rio 

Verde de rigor a extinção do processo sem análise do mérito porquanto é 

ônus da parte ao propor ação no Juizado Cível, comprovar residência na 

sede do Juízo onde a ação foi proposta para fins de fixação de 

competência. No caso presente, não havendo prova mínima de que a 

autora reside na Comarca de Lucas do Rio Verde, de rigor a extinção do 

processo sem análise do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

13 de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003713-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE FERREIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. A 

impugnação ao valor da causa não merece acolhida, uma vez que o valor 

de fato atribuído, não ultrapassa o teto do juizado especial. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 
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jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora juntou comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. A Reclamada apresenta relatório/registro de 

chamadas telefônicas e telas com registros de informações e histórico de 

faturas pagas, sendo imperioso o reconhecimento da existência de 

contratação. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório (artigo 

373, inciso II, do CPC). Por outro lado, a impugnação apresentada pela 

Autora é genérica, frágil e pouco elucidativa, mostrando-se insuficiente 

diante da robustez das provas carreadas pela Ré. Nesse sentido, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE TÍTULOS ? 

COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE MERCADORIAS 

? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? RECURSO NÃO 

P R O V I D O . ( T J - M S  -  A P L :  0 0 0 0 4 4 6 7 1 2 0 0 7 8 1 2 0 0 2 6  M S 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito 

de ação. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por outro lado, JULGO 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, CONDENANDO a parte Autora ao 

pagamento de R$ 193,02 (cento e noventa e três reais e dois centavos), 

com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM desde o 

vencimento da dívida. CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em custas processuais, 

nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto 

à homologação da MM. Juíza. Decorrido o prazo recursal, o que deverá 

ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002414-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JS DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL GONCALVES DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002414-40.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JS DIESEL MECANICA E AUTO 

PECAS LTDA - EPP REQUERIDO: SAMUEL GONCALVES DE MORAIS 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. A parte reclamante não compareceu à sessão de conciliação, 

embora devidamente intimada. No procedimento do Juizado Especial Cível, 

a presença física da parte é obrigatória, sob pena de extinção do 

processo sem análise do mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95). Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma 

do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, 

da lei n. 9.099/95. Com efeito, tendo em vista que a parte reclamante não 

justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais no 

percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, 

§ 2º, da Lei n. 9.099/95 c/c o Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 13 de 

dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002198-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIDE DA SILVA DE SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “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 (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à 

MM. Juíza Togada, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002121-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO HONORATO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 
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demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “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 (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à 

MM. Juíza Togada, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002128-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE FATIMA BATISTEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “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 (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à 

MM. Juíza Togada, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003726-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

ligações e telas de seu sistema interno com registros e informações 

comprovando a relação jurídicas entre as partes e o débito litigado. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Insta salientar que a comunicação da inscrição no cadastro 

de inadimplente é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 
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certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004460-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISALETE TERESINHA GUINTZEL LEDUR (REQUERENTE)

MAIARA TAPURI DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes postulam pela homologação 

de acordo extrajudicial. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise dos 

autos verifico que referido acordo fora pactuado em termos contra os 

quais não transponho óbice. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código 

de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais (art. 55, da Lei 

9.099/95). Consigno que não há necessidade de intimação das partes da 

sentença homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do 

FONAJE. Após o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE. Publique-se. Cumpra-se. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002167-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON DE SOUZA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO E TRETTO LTDA - ME, em face de 

EDEMILSON DE SOUZA ALMEIDA, objetivando o recebimento do débito 

representado pelo cheque incluso nos autos. Observa-se do AR juntado 

nos autos, que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte 

reclamada não compareceu ao ato (audiência conciliatória), o que importa 

na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte Reclamante no 

pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge 

ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados aos autos, 

corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. O requerido foi 

devidamente citado, conforme se verifica da Carta de Citação e Intimação 

pelo Correio e do Aviso de Recebimento, aportado aos autos, sendo que 

para levar a efeito referida citação e intimação foi obedecido o disposto no 

artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação 

far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão 

própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante 

entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente 

identificado; A Lei nº 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 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”. Portanto, 

DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 

9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de conciliação 

designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. Inobstante, 

levando-se em consideração a prova documental carreada aos autos 

(título de crédito sem força executiva), entendo que a demanda deve ser 

julgada procedente. No que tange a atualização dos valores, o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) definiu que a correção monetária para a 

cobrança de cheques incide desde a data de emissão do documento. Já 

os juros de mora devem ser contados a partir da primeira apresentação do 

cheque à instituição financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte 

autora a quantia descrita na cártula que embasa a presente ação, no 

montante de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida monetariamente a partir da 

emissão do título e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a 

apresentação do título para pagamento (Resp. 1.556.834). Nos termos do 

art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se a reclamante para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004069-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora juntou comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. A Reclamada apresenta relatório/registro de 

chamadas telefônicas e telas de seu sistema interno, comprovando a 

existência de contratação. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus 

probatório (artigo 373, inciso II, do CPC). Por outro lado, a impugnação 

apresentada pela Autora é genérica, frágil e pouco elucidativa, 

mostrando-se insuficiente diante da robustez das provas trazidas pela Ré. 

Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do 

autor é fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, 

se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 
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Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito 

de ação. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por outro lado, JULGO 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, CONDENANDO a parte Autora ao 

pagamento de R$ 84,98 (oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), 

com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o 

vencimento da dívida. CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em custas processuais, 

nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto 

à homologação da MM. Juíza. Decorrido o prazo recursal, o que deverá 

ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003842-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003842-23.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROSA MARIA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem 

de dilação probatória. Afasto a preliminar de inépcia da petição inicial já 

que os documentos que instruem o pedido do autor são suficientes para 

que a requerida exerça seu direito de defesa, tanto que apresentou 

contestação. Da mesma forma, deve ser afastada a preliminar de 

ausência de interesse de agir porque no ordenamento jurídico brasileiro 

não se exige o esgotamento da via administrativo para o cidadão ter 

acesso ao Poder Judiciário e, além disso, é possível aferir pela 

contestação a resistência da parte requerida à pretensão do autor. No 

mérito, alega o reclamante que teve seu nome incluído no rol de 

inadimplentes de forma indevida, uma vez que não contratou os serviços 

da ré e desconhece os motivos pelos quais seu nome foi incluído no rol de 

inadimplentes. Assim, pretende a declaração de inexistência da dívida e a 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de 

dano moral. A requerida, por sua vez, alegou a inexistência de nexo de 

causalidade, assim como a inexistência de conduta ilícita, bem como a 

ausência de moral indenizável. Com efeito, a parte requerida apresentou 

contestação totalmente genérica e não apresentou documento que 

provasse a contratação de serviços pelo autor, assim como não 

comprovou que a inscrição do nome do reclamante no cadastro de 

inadimplentes ocorreu de maneira regular. Pelo contrário, nada coligiu nos 

autos para comprovar a existência de vínculo jurídico que justificasse a 

inclusão do reclamante no rol de inadimplentes, ônus que lhe competia nos 

termos do artigo 373, II, do CPC. Portanto, a parte requerida é plenamente 

responsável pela informação mantida no rol de inadimplentes em relação 

aos dados do autor, porque não logrou êxito em comprovar a legalidade da 

cobrança, assim como não logrou êxito comprovar a legalidade do 

apontamento. Consequentemente, o dano moral no caso em apreço é 

evidente, pois a parte requerida não provou que a informação de 

inadimplência em nome do reclamante tenha sido regular, circunstância 

causadora de abalo psíquico na pessoa. Cediço que para a 

caracterização do dano moral não se exige prova de perturbação íntima 

do ofendido. Ela se passa no interior da personalidade e existe in re ipsa. 

trata-se de presunção absoluta. Não necessita a parte autora comprovar 

que suportou sofrimento, que sofreu constrangimentos, incômodos, 

humilhações, e etc., pelo fato da negativação no cadastro de devedores. 

No caso dos autos, a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe 

competia (art. 373, I, do CPC), que houve inscrição irregular no cadastro 

restritivo de crédito causadora de transtornos em sua personalidade. 

Reconhecido o dano moral, impõe-se a mensuração da reparação, 

considerando os critérios adotados pela doutrina e jurisprudência. Assim, 

considerando as capacidades financeiras da parte autora e do requerido; 

o grau da lesão verificada (inscrição indevida no rol de inadimplentes); o 

princípio da irreparabilidade do dano moral, pois na verdade se busca 

levar tão somente a sensação de reparabilidade ao lesado; o caráter 

pedagógico da medida, que servirá para que o requerido adote maiores 

cautelas nos comportamentos futuros visando não reincidir novamente em 

fatos dessa natureza; a título de indenização fixo o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). Por fim, importar mencionar que de que acordo com a 

jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça a fixação de 

indenização a título de compensação por dano moral inferior ao pretendido 

não implica sucumbência recíproca. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por ROSA 

MARIA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., para: (i) 

DECLARAR a inexigibilidade da dívida de R$ 311,32 (trezentos e onze 

reais e trinta e dois centavos), consubstanciado no contrato n. 

FI04098680190, objeto da presente ação, devendo a parte requerida 

promover a exclusão do nome do autor do rol de inadimplentes, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

multa diária que desde logo fixo em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e; (ii) CONDENAR o 

requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

compensação por dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo 

INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir do evento danoso, na forma do art. 406, c/c 

art. 161, § 1º do CTN, a partir da data da inscrição indevida do nome do 

autor no rol de inadimplentes (Súmula 54 do STJ). Consequentemente, 

julgo extinto o processo com análise do mérito nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 523 do 

CPC), incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito atualizado até 

o efetivo pagamento. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 14 de 

dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003707-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILNOMARQUES ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003707-11.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VILNOMARQUES ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem 

de dilação probatória. Afasto a preliminar de inépcia da petição inicial já 

que os documentos que instruem o pedido da parte autora são suficientes 

para que a requerida exerça seu direito de defesa, tanto que apresentou 

contestação. Da mesma forma, deve ser afastada a preliminar de 

ausência de interesse de agir porque no ordenamento jurídico brasileiro 

não se exige o esgotamento da via administrativo para o cidadão ter 

acesso ao Poder Judiciário e, além disso, é possível aferir pela 

contestação a resistência da parte requerida à pretensão do reclamante. 

No mérito, alega o reclamante que teve seu nome incluído no rol de 

inadimplentes de forma indevida, uma vez que não contratou os serviços 

da ré e desconhece os motivos pelos quais seu nome foi incluído no rol de 

inadimplentes. Assim, pretende a declaração de inexistência da dívida e a 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de 

dano moral. A parte requerida, por sua vez, alegou a inexistência de nexo 

de causalidade, assim como a inexistência de conduta ilícita, bem como a 

ausência de moral indenizável. Com efeito, a parte requerida apresentou 

contestação totalmente genérica e não apresentou documento que 

provasse a contratação de serviços pelo autor, assim como não 

comprovou que a inscrição do nome do reclamante no cadastro de 

inadimplentes ocorreu de maneira regular. Pelo contrário, nada coligiu nos 

autos para comprovar a existência de vínculo jurídico que justificasse a 

inclusão do reclamante no rol de inadimplentes, ônus que lhe competia nos 

termos do artigo 373, II, do CPC. Portanto, a parte requerida é plenamente 

responsável pela informação mantida no rol de inadimplentes em relação 

aos dados do autor, porque não logrou êxito em comprovar a legalidade da 

cobrança, assim como não logrou êxito comprovar a legalidade do 

apontamento. Consequentemente, o dano moral no caso em apreço é 

evidente, pois a parte requerida não provou que a informação de 

inadimplência em nome do reclamante tenha sido regular, circunstância 

causadora de abalo psíquico na pessoa. Cediço que para a 

caracterização do dano moral não se exige prova de perturbação íntima 

do ofendido. Ela se passa no interior da personalidade e existe in re ipsa. 

trata-se de presunção absoluta. Não necessita a parte autora comprovar 

que suportou sofrimento, que sofreu constrangimentos, incômodos, 

humilhações, e etc., pelo fato da negativação no cadastro de devedores. 

No caso dos autos, a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe 

competia (art. 373, I, do CPC), que houve inscrição irregular no cadastro 

restritivo de crédito causadora de transtornos em sua personalidade. 

Reconhecido o dano moral, impõe-se a mensuração da reparação, 

considerando os critérios adotados pela doutrina e jurisprudência. Assim, 

considerando as capacidades financeiras da parte autora e do requerido; 

o grau da lesão verificada (inscrição indevida no rol de inadimplentes); o 

princípio da irreparabilidade do dano moral, pois na verdade se busca 

levar tão somente a sensação de reparabilidade ao lesado; o caráter 

pedagógico da medida, que servirá para que o requerido adote maiores 

cautelas nos comportamentos futuros visando não reincidir novamente em 

fatos dessa natureza; a título de indenização fixo o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). Por fim, importar mencionar que de que acordo com a 

jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça a fixação de 

indenização a título de compensação por dano moral inferior ao pretendido 

não implica sucumbência recíproca. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

VILNOMARQUES ALVES DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO 

S/A., para: (i) DECLARAR a inexigibilidade da dívida de R$ 230,66 

(duzentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), consubstanciado no 

contrato n. 059671093000031EC, objeto da presente ação, devendo a 

parte requerida promover a exclusão do nome do autor do rol de 

inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da intimação 

desta decisão, sob pena de multa diária que desde logo fixo em R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

e; (ii) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de compensação por dano moral, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) 

e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso, na 

forma do art. 406, c/c art. 161, § 1º do CTN, a partir da data da inscrição 

indevida do nome do autor no rol de inadimplentes (Súmula 54 do STJ). 

Consequentemente, julgo extinto o processo com análise do mérito nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado e não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

(art. 523 do CPC), incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito 

atualizado até o efetivo pagamento. Sem condenação em custas 

processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto a apreciação para posterior homologação da 

M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do 

Rio Verde - MT, 14 de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004236-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAIARA DE JESUS VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais. Aduz que fez a contratação de um plano com valor fixo, no 

entanto, a Ré passou a cobrar valores a maior, o que levou ao 

cancelamento do plano de telefonia móvel. Discorre que apesar do 

cancelamento, a Reclamada passou a efetuar cobranças indevidas e 

lançou seu nome indevidamente no SPC/SERASA. A Ré afirma que os 

valores são devidos e que os serviços foram prestados. Sobre o tema, 

confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória 

negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, 

porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas 

pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a 

distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição 

processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta apenas o comprovante da suposta 

negativação indevida, deixando de apresentar provas acerca da suposta 

irregularidade na cobrança. Também não apresentou datas ou protocolos 

de reclamação ou do suposto cancelamento do plano contratado. A parte 

Requerida sustenta que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Por sua vez, apresenta a segunda 

via de faturas emitidas em nome da Autora, histórico de chamadas 

telefônicas e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a origem dos débitos. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, suas alegações não foram capaz de desconstituir as 
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provas apresentadas pela defesa. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: E 

M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE 

RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM 

LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - 

APL: 00004467120078120026 MS 0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: 

Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) A multa, evidentemente, não tem 

caráter ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por outro 

lado, JULGO PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, CONDENANDO a 

parte Autora ao pagamento de R$ 208,81 (duzentos e oito reais e oitenta e 

um centavos), com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC 

desde o vencimento da dívida. CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento de 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. Submeto, 

para fins de homologação, o presente projeto de sentença, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002325-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINETH MARIA DA LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004162-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES SIMPLICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora juntou comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. A Reclamada apresenta relatório/registro de 

chamadas telefônicas, telas de seu sistema interno com histórico de 

faturas pagas e informações pessoais que dão conta da existência de 

contratação. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório (artigo 

373, inciso II, do CPC). Por outro lado, a impugnação apresentada pela 

Autora é genérica e não contrapõe os fatos e as provas produzidas pela 

Ré. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação 

do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, 

pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a 

derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, 

sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria 

a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito 
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de ação. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à homologação da MM. Juíza. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003297-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCI LUCIA CARDOSO (REQUERIDO)

VANDERELI CEZAR CARDOSO (REQUERIDO)

FELIPE CARDOSO - ME (REQUERIDO)

FELIPE CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003297-50.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ACOLUCAS COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA - ME REQUERIDO: FELIPE CARDOSO - ME, 

FELIPE CARDOSO, DULCI LUCIA CARDOSO, VANDERELI CEZAR 

CARDOSO Vistos. I.Relatório. Dispensando o relatório na forma do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, 

que o feito comporta julgamento antecipado, consoante disposição dos 

artigos 355, inc. II e 344 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte 

requerida, citada, não compareceu à sessão de conciliação e também não 

apresentou contestação, incidindo, dessa forma, os efeitos da revelia na 

forma do artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Além disso, não houve requerimento 

por parte da reclamada quanto à produção de provas (art. 349 do CPC). 

Os documentos que instruem o pedido da parte autora são suficientes 

para comprovar a relação jurídica havida entre as partes, 

consubstanciada na compra e venda de mercadorias para a requerida, 

devidamente acompanhado do comprovante de recebimento, totalizando o 

crédito de R$ 10.300,40 (dez mil, trezentos reais e quarenta centavos). 

Com efeito, em se tratando de ação versando sobre direito patrimonial, e 

por inexistentes quaisquer das exceções previstas no art. 345, do CPC, 

tenho como verdadeiras as alegações da parte autora, haja vista não 

vislumbrar indícios que possam contrariar o que foi afirmado na peça 

inaugural, o que faço com fundamento no art. 344, do Código de Processo 

Civil. Além disso, como já analisado, a prova documental carreada ao 

caderno processual ampara sobremaneira a pretensão deduzida na peça 

inicial pela reclamante, somando-se à aceitação tácita da requerida com os 

pedidos da parte autora. O processo comporta julgamento antecipado, 

haja vista a prescinde da produção de provas em audiência e a 

concordância tácita do requerido com o pedido inicial. III. Dispositivo. Ante 

o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na ação de 

cobrança proposta por AÇOLUCAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA. - ME em desfavor de FELIPE CARDOSO – ME (CALHAS FÊNIX), 

representada por Felipe Cardoso, Dulce Lúcia Cardoso e Vanderlei Cezar 

Cardoso e condeno a requerida ao pagamento da quantia 

consubstanciada nas notas fiscais juntadas nos autos, no valor de R$ 

10.300,40 (dez mil, trezentos reais e quarenta centavos), sobre o qual 

incide correção monetária desde o dia do vencimento da dívida/data 

prevista para o pagamento, aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, no percentual de 

1% ao mês (art. 405, CC/02), o que faço com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 523 do 

CPC), incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito atualizado até 

o efetivo pagamento. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 14 de 

dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003760-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DOS SANTOS FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003760-89.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JEFFERSON DOS SANTOS 

FEITOSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos 

autos prescindem de dilação probatória. O feito deve ser analisado de 

acordo com a lei consumerista, pois embora o objeto seja a discussão 

acerca de ausência de relação jurídica, a parte autora pode ser 

equiparada a consumidor e destinatária final, enquanto a requerida é 

fornecedora de produtos e serviços, tal como dispõem os artigos 2° e 3º 

do Código de Defesa do Consumidor. Afasto a preliminar de inépcia da 

petição inicial já que os documentos que instruem o pedido da parte autora 

são suficientes para que a requerida exerça seu direito de defesa, tanto 

que apresentou contestação. Da mesma forma, deve ser afastada a 

preliminar de ausência de interesse de agir porque no ordenamento 

jurídico brasileiro não se exige o esgotamento da via administrativo para 

que o cidadão tenha acesso ao Poder Judiciário e, além disso, é possível 

aferir pela contestação a resistência da parte requerida à pretensão do 

reclamante. No mérito, alega o reclamante que teve seu nome incluído no 

rol de inadimplentes de forma indevida, referente ao valor de R$ 103,26 

(cento e três reais e vinte e seis centavos), consubstanciado no contrato 

n. 042818403000003FI, uma vez que não contratou os serviços da ré e 

desconhece os motivos pelos quais seu nome foi incluído no rol de 

inadimplentes. Assim, pretende a declaração de inexistência da dívida e a 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de 

dano moral. A parte requerida, por sua vez, alegou a inexistência de nexo 

de causalidade, assim como a inexistência de conduta ilícita, bem como a 

ausência de moral indenizável. Com efeito, a parte requerida apresentou 

contestação totalmente genérica e não apresentou documento que 

provasse a contratação de serviços pelo autor, assim como não 

comprovou que a inscrição do nome do reclamante no cadastro de 

inadimplentes ocorreu de maneira regular. Pelo contrário, nada coligiu nos 

autos para comprovar a existência de vínculo jurídico que justificasse a 

inclusão do reclamante no rol de inadimplentes, ônus que lhe competia nos 

termos do artigo 373, II, do CPC. Portanto, a parte requerida é plenamente 

responsável pela informação mantida no rol de inadimplentes em relação 

aos dados do autor, porque não logrou êxito em comprovar a legalidade da 

cobrança, assim como não logrou êxito comprovar a legalidade do 

apontamento. Consequentemente, o dano moral no caso em apreço é 

evidente, pois a parte requerida não provou que a informação de 

inadimplência em nome do reclamante tenha sido regular, circunstância 

causadora de abalo psíquico na pessoa. Cediço que para a 

caracterização do dano moral não se exige prova de perturbação íntima 

do ofendido. Ela se passa no interior da personalidade e existe in re ipsa. 

trata-se de presunção absoluta. Não necessita a parte autora comprovar 

que suportou sofrimento, que sofreu constrangimentos, incômodos, 

humilhações, e etc., pelo fato da negativação no cadastro de devedores. 

No caso dos autos, a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe 
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competia (art. 373, I, do CPC), que houve inscrição irregular no cadastro 

restritivo de crédito causadora de transtornos em sua personalidade. 

Reconhecido o dano moral, impõe-se a mensuração da reparação, 

considerando os critérios adotados pela doutrina e jurisprudência. Assim, 

considerando as capacidades financeiras da parte autora e do requerido; 

o grau da lesão verificada (inscrição indevida no rol de inadimplentes); o 

princípio da irreparabilidade do dano moral, pois na verdade se busca 

levar tão somente a sensação de reparabilidade ao lesado; o caráter 

pedagógico da medida, que servirá para que o requerido adote maiores 

cautelas nos comportamentos futuros visando não reincidir novamente em 

fatos dessa natureza. A título de indenização fixo o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), porquanto não se trata de valor irrisório e também 

servirá de desestímulo para a reincidência do fato pela requerida. Por fim, 

importar mencionar que de que acordo com a jurisprudência dominante no 

Superior Tribunal de Justiça a fixação de indenização a título de 

compensação por dano moral inferior ao pretendido não implica 

sucumbência recíproca. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

JEFFERSON DOS SANTOS FEITOSA em desfavor de BANCO BRADESCO 

S/A., para: (i) DECLARAR a inexigibilidade da dívida de R$ 103,26 (cento e 

três reais e vinte e seis centavos), consubstanciado no contrato n. 

042818403000003FI, objeto da presente ação, devendo a parte requerida 

promover a exclusão do nome do autor do rol de inadimplentes, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

multa diária que desde logo fixo em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e; (ii) CONDENAR o 

requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

compensação por dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo 

INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir do evento danoso, na forma do art. 406, c/c 

art. 161, § 1º do CTN, a partir da data da inscrição indevida do nome do 

autor no rol de inadimplentes (Súmula 54 do STJ). Consequentemente, 

julgo extinto o processo com análise do mérito nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 523 do 

CPC), incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito atualizado até 

o efetivo pagamento. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 14 de 

dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004116-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ESTEVAM TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços além de extrato de faturas e telas de seu sistema 

interno com registros e informações comprovando a relação jurídicas 

entre as partes e o débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Insta salientar que 

a comunicação da inscrição no cadastro de inadimplente é de 

responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito 

conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam a R$ 721,47 

(setecentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros 

legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 
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MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003950-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN MAYARI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último “desicum”. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora quedou-se inerte, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. 

Condeno em custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Submeto à 

homologação da MM. Juíza. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005185-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES LACERDA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIDATUS PAMPULHA TREINAMENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 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 nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

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” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. 

Condeno a autora ao pagamento de custas. Encaminho o projeto de 

sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003900-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CALDAS RIOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de consumo. Tenho 

como aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Alega a parte autora que sua Unidade 

Consumidora recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz com 

sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, alega que a fatura 

litigada foi lançada com base em irregularidades constatadas na UC do 

autor, sendo aferida com base em laudo pericial, restando procedente a 

cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas pela 

requerente, sua média de consumo mesmo após a troca do aparelho de 

aferição do consumo não mudou significativamente, sendo assim, é 

plausível sua irresignação. Ainda que seja admissível a recuperação do 

consumo na UC do autor, há de se considerar que o procedimento 

administrativo hábil a ensejar a cobrança deve contar com provas hábeis 

como perícias de órgãos governamentais, e não somente perícia unilateral 

realizada pela própria Requerida. Não consta nos autos documentos 

capazes de aferir que o consumo não estava sendo registrado de maneira 

correta tendo em vista que mesmo após a requerida trocar o aparelho 

verifico que o consumo da parte autora continuou o mesmo. Nem mesmo, 

comprovação de que o mesmo tem responsabilidade nas avarias 

detectadas em seu aparelho medidor. Logo para constatação da fraude, é 

necessário pericia de institutos governamentais como o INMETRO, por 

exemplo. Nesse sentido, tenho que merece guarida a pretensão de 

desconstituição da fatura discutida nestes autos, eis que, aferida 

unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é indevida, e 

não pode prosperar. As alegações da parte requerida não podem 

prevalecer, eis que, esta alega a existência de irregularidade no medidor 

de energia do requerente, porém, tais alegações isoladamente não 

constituem fundamento para a cobrança excessiva sem a devida 

comprovação necessária de tal irregularidade. Em caso semelhante o 

posicionamento que emana da Turma Recursal deste Estado não destoa, 

consoante julgado abaixo ementado: ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

CONTESTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL - DÉBITO ORIUNDO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DAS 

IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À FRAUDE NO MEDIDOR - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO 

DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA 

PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - Merece 

reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do Juizado 

Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 
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no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 (...)(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data da publicação no DJE 

13/06/2012) destaque nosso Posto isso, verifico que a reclamada imputa 

unilateralmente irregularidade na Unidade Consumidora do autor, e afere 

cobrança excessiva, sem sequer oportunizar ao consumidor a defesa, 

sendo assim, tenho como INDEVIDA a fatura por ora litigada. Quanto aos 

aludidos danos morais tenho que não assiste razão ao Requerente visto 

que não teve seu nome lançado nos cadastros de inadimplentes e também 

não teve suspenso o seu fornecimento de energia elétrica. É fato que, 

muitas vezes, estes acontecimentos são desagradáveis, causando 

desconforto e aborrecimento o que, por si só, não ensejam qualquer 

espécie de indenização (salvo por danos materiais, se for o caso), pois, 

imaginemos se, toda vez que fossemos vítimas de infortúnios episódios, 

pleitearíamos indenizações junto ao Judiciário! Causaríamos, assim, um 

verdadeiro caos, um abarrotamento desnecessário da Justiça com 

situações que facilmente seriam resolvidas pelo bom senso. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela 

autora, para DESCONSTITUIR a fatura referente a recuperação de 

consumo, via de consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. Encaminho 

o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003762-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAGDALIA DUTRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003762-59.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA MAGDALIA DUTRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. I. 

Relatório. Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. O feito comporta julgamento antecipado nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que 

desnecessária a produção de outras provas para o deslinde do feito. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor importa 

mencionar que tanto a reclamante quanto a reclamada amoldam-se às 

definições normativas de consumidor e fornecedor, consoante 

estabelecem os artigos 2º e 3º do CDC, uma vez que a parte autora, 

embora discute a inexistência de relação jurídica é tida como destinatária 

final de serviços fornecidos pela requerida, e de outro, a requerida é 

fornecedora de produtos e serviços. Portanto, verifico a possibilidade de o 

caso ser analisado mediante a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor no caso em apreço. Quanto à preliminar suscitada pelo 

requerido sobre a necessidade de requerimento administrativo e tentativa 

de solução na via administrativa (carência de ação por falta de interesse) 

não merece prosperar. O requerimento administrativo não é pré-requisito 

para a propositura da presente ação, podendo a parte autora optar pelo 

caminho que lhe for mais favorável. O prévio requerimento administrativo 

não pode ser erigido como condição para propositura da ação. O direito do 

cidadão deve ser dirimida sua pendência perante o Judiciário deve ser 

assegurado, sob pena de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. O interesse da parte, por outro lado, decorre dos 

fatos narrados na inicial. Logo, fica afastada a preliminar. Além disso, os 

documentos coligidos nos autos que instruem o pedido da parte autora 

são suficientes a possibilitar a requerida exercer o contraditório, tanto que 

apresentou contestação demonstrando resistência ao pedido da parte 

autora. No mérito, a pretensão da parte autora é de se obter, basicamente, 

indenização por danos morais vinculados à indevida cobrança e inscrição 

de seu nome no cadastro de inadimplentes, por conta de dívida que 

desconhece. A instituição bancária requerida, por sua vez, afirmou que a 

inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes foi 

legítima, porquanto decorreu do não adimplemento de obrigações 

contraídas pela autora, o que justificou o apontamento no rol de 

inadimplentes, ou seja, atuou no exercício regular de direito legalmente 

reconhecido. Entretanto, o requerido não trouxe aos autos documento 

apto a comprovar a origem do débito, a fim de comprovar suas alegações, 

ônus que lhe competia. Antes de tudo, cumpre esclarecer que a relação 

tratada nos autos é de consumo (prestação de serviços bancários) 

devendo incidir ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa 

do Consumidor. O primeiro deles, a ser aplicado ao caso em questão, é a 

facilitação da defesa do consumidor, com a inversão do ônus da prova a 

seu favor (art. 6º VIII, da Lei n. 8.078/90), sobretudo porque a alegação da 

parte autora é verossímil e não há como exigir dela prova de fato negativo. 

Neste contexto, vê-se que o requerido não se desincumbiu do ônus 

probatório, deixando de apresentar eventual instrumento contratual 

relacionado às anotações impugnadas. Extrai-se da prova coligida nos 

autos que a parte autora teve seu nome negativado por débito no valor de 

R$ 1.158,11 (mil, cento e cinquenta e oito reais e onze centavos). Porém, o 

banco não conseguiu comprovar a legalidade das cobranças e da 

restrição do nome da parte autora. Ora, se não há prova da contratação, 

sem razão a exigência de contraprestação e a cobrança de dívida. Assim, 

a consequência leva ao sucesso da pretensão inicial. Em se tratando de 

relação de consumo, como fato modificativo e extintivo do direito da parte 

autora (art. 373, II, do CPC), caberia ao requerido juntar nos autos 

documentos que comprovassem a existência do débito. Diante dos fatos, 

conclui-se, portanto, que a inclusão do nome da autora nos cadastros de 

inadimplentes foi indevida, mormente porque não contratou e tampouco 

autorizou que terceiros fizessem em seu nome. Dessa forma, declaro a 

inexigibilidade da dívida de R$ 1.158,11 (mil, cento e cinquenta e oito reais 

e onze centavos). Outrossim, evidente a conduta ilícita do requerido que 

cobrou dívida inexistente, ocasionando a negativação do nome da parte 

autora. Comprovada a cobrança indevida, o dano moral é consequência 

imediata, sendo desnecessária a produção de prova nesse sentido. É fato 

notório e independe de prova que uma negativação indevida nos referidos 

cadastros traz aborrecimentos para a pessoa em sociedade, pois é um 

dado da experiência comum que se concretiza na ofensa ao seu nome e 

reputação no meio social e comercial, podendo atingir outros bens não 

materiais. Como ficou bem demonstrado nos autos, o requerido agiu 

culposamente ao negativar o nome da parte autora, pois não comprovada 

a origem do débito. Aqui a pretensão é reparação do dano moral, sendo 

público e notório, independe de prova, o constrangimento da inclusão nos 

registros de proteção ao crédito, que, por si só, geram na sociedade a 

ideia de inadimplência e mau pagador. No entanto, o pedido reparatório por 

danos morais, formulado na inicial, não merece amparo, pois, pelo extrato 

coligido nos autos é possível aferir que a parte autora ostenta outros 

apontamentos anteriores e na mesma época e que não ficou demonstrado 

nos autos a irregularidade desses apontamentos, ônus que competia à 

parte autora. Como é cediço, a existência de mais inscrições não 

justificadas relativas ao nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito é suficiente, conforme precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça, a afastar a caracterização do prejuízo à honra objetiva ou 
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subjetiva do demandante: “quem já é registrado como maus pagador não 

pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastro de proteção ao crédito” (REsp 1002985/RS). 

Aliás, tal entendimento é objeto da Súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça que consigna expressamente que” da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. A parte autora ostentava outras anotações em seu nome 

e não poderia se sentir moralmente ofendida tão somente com fundamento 

na anotação no cadastro de inadimplentes. Com base na análise do caso, 

portanto, evidencia-se a ausência de um dos pressupostos básicos da 

responsabilidade civil, qual seja, o dano moral. Lembre-se que o 

reconhecimento do dever de indenizar faz necessária a presença 

cumulativa de três requisitos, quais sejam, a ilicitude na conduta praticada 

pelo agente, a ocorrência de um dano e o nexo de causalidade entre a 

prática e o prejuízo causado. Logo, o pedido para pagamento por 

indenização por dano moral é improcedente. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

reclamação cível proposta por MARIA MAGDALIA DUTRA DA SILVA em 

desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A., para tão somente 

DECLARAR a inexigibilidade da dívida de R$ 1.158,11 (mil, cento e 

cinquenta e oito reais e onze centavos) discutida nestes autos, 

consubstanciada no contrato n. 056456454000005CT, devendo a parte 

requerida promover a exclusão do nome da reclamante do rol de 

inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da intimação 

desta decisão, sob pena de multa diária que desde logo fixo em R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 14 de dezembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002320-58.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NOELISE SPIES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Vistos. I. Relatório. Dispensando o relatório na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta 

julgamento antecipado nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que desnecessária a produção de outras provas 

para o deslinde do feito. Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor importa mencionar que tanto a reclamante quanto o reclamado 

amoldam-se às definições normativas de consumidor e fornecedor, 

consoante estabelecem os artigos 2º e 3º do CDC, uma vez que a parte 

autora é destinatária final de serviços fornecidos pela requerido, e de 

outro, a requerido é fornecedor de produtos e serviços. Portanto, verifico 

a possibilidade de o caso ser analisado mediante a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor no caso em apreço. Quanto à preliminar suscitada 

pelo requerido sobre a necessidade de realização de perícia no caso em 

análise, entendo que não merece prevalecer. Isso porque o que se discute 

é a devolução do cheque por motivo de insuficiência de fundos e não por 

divergência de assinaturas. Além disso, a parte autora afirmou que a 

assinatura aportada no cheque é sua, afastando, assim, qualquer dúvida 

levantada pela requerida. No mérito, a reclamante alega que a instituição 

bancária devolveu dois cheques n. 000056 e n. 000047, por motivo de 

insuficiência de fundos, quando havia saldo em sua conta suficiente para 

a compensação dos respectivos cheques. A requerida, por sua vez, 

apresentou contestação alegando divergência nas assinaturas dos 

cheques, quando o motivo de devolução foi em razão da ausência de 

fundos. Ora, se a reclamante alega que foi ela quem emitiu os dois 

cheques e havia saldo suficiente na sua conta para realizar a 

compensação, competia a instituição bancária comprovar nos autos que 

não havia saldo, na data de apresentação, para a compensação dos 

cheques, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Logo, pelo que se 

pode extrair dos autos é que houve falha na prestação dos serviços da 

requerida ao não autorizar a compensação dos cheques. Além disso, se 

havia dúvida a respeito nas assinaturas apostas nos cheques a agência 

bancária possui os dados da correntista e, portanto, poderia ter entrado 

em contato com a titular da conta e dos cheques par averiguar as 

informações lançadas nas respectivas ordens de pagamentos e não 

colocar a consumidora numa situação vexatória frente seus credores. No 

que tange ao pedido de indenização por danos morais, observo que este 

merece acolhimento. Com efeito, a Resolução n. 1.682 do BACEN 

determina que: “Art. 6º. O cheque poderá ser devolvido por um dos 

motivos a seguir classificados: Cheque sem provisão de fundos (...) 13 – 

Conta encerrada; (...) impedimento de pagamento (...) 22 – divergência ou 

insuficiência de assinatura (...)”. Além disso, nos artigos 9º e 10º consta 

que: “Art. 9º - o motivo 22 somente poderá ser alegado para cheque com 

disponibilidade de fundos; Art. 10 – Nas devoluções pelos motivos 12 a 

14, os bancos são responsáveis pela inclusão do correntista no cadastro 

de emitentes de cheques sem fundos (CCF)”. Na espécie, os cheques 

foram devolvidos por falta de fundo, apesar de a autora ter saldo 

suficiente em sua conta bancária para a compensação dos respectivos 

cheques, tendo inclusive juntado nos autos o extrato de sua conta onde 

demonstra a existência de valores nas datas que os cheques foram 

apresentados para compensação, o que impede o banco de devolver os 

cheques sob tal justificativa. O requerido não impugnou a existência de 

saldo, não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar a inexistência 

de saldo na conta da autora na data de apresentação dos cheques. 

Dessa forma, o requerido deve responder por danos, em razão de 

evidente falha na prestação dos seus serviços. Em tema de dano moral, 

não há propriamente reparação do prejuízo, mas uma compensação pelo 

sofrimento experimentado pelo indivíduo, sendo certo que, para a sua 

configuração, não há necessidade de dor física. O arbitramento do valor 

devido a título de dano moral deve operar-se com moderação, 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, 

suas atividades, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se da experiência e 

do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente, à situação atual e 

às peculiaridades do caso concreto. De outro lado, não pode a 

indenização ser módica, mas também que sirva de enriquecimento sem 

causa da parte. Assim, analisando as lições doutrinárias e jurisprudenciais 

sobre o tema, bem como as peculiaridades do caso sob análise, estipulo a 

indenização pelo requerido à autora em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Por 

arremate, importa destacar que de acordo com a jurisprudência 

consolidada no Superior Tribunal de Justiça a fixação de indenização por 

dano moral inferior ao valor pretendido não implica sucumbência recíproca. 

III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na reclamação cível proposta por NOELISE SPIES em desfavor 

de BANCO BRADESCO S/A., e CONDENO o requerido ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por dano moral, em razão 

da falha na prestação do serviço, sobre o qual incide correção monetária 

pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros 

moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme norma do art. 405, do 

Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a contar da citação, 

por se tratar de ilícito decorrente de responsabilidade contratual (STJ - 

AgInt no AREsp 1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito 

nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do 

trânsito em julgado desta sentença, em não havendo pagamento 

voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 
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9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 14 de dezembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-87.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MORI TANAKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011004-52.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDO MARTINS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte Autora postula pela desistência 

da ação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência da ação provoca a 

extinção do processo sem resolução do mérito e não impede que, 

futuramente, a autora venha propor a mesma ação. “Ex positis”, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Novo Código de Processo Civil, 

determinado pelo artigo 200 p. ú, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em 

consequência DECLARO A EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais. Submeto 

à homologação da MM. Juíza. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005098-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO MONTEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Nesta esteira de raciocínio, cabe 

destacar que a prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da 

demanda que necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no 

momento oportuno não se insurge contra os documentos acostados na 

petição inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a 

demandar realização de perícia. In casu, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Desta forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA hasteada e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé 

processual desta. A parte Reclamada apresenta farta documentação, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes decorrente de 

uma cessão de crédito. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus da prova 

dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do 

réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade [...]. O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica deve 

ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já restou 

decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - 

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos 

morais ? Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, 

não havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 
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fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, 

DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Encaminho o projeto de sentença à 

MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002222-44.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MORAIS BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “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 (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003438-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003438-69.2018.8.11.0045. REQUERENTE: IVETE FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de consumo. Tenho 

como aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Alega a parte autora que sua Unidade 

Consumidora recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz com 

sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, alega que a fatura 

litigada foi lançada com base em irregularidades constatadas na UC do 

autor, sendo aferida com base em laudo pericial, restando procedente a 

cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas pela 

requerente, sua média de consumo mesmo após a troca do aparelho de 

aferição do consumo não mudou significativamente, sendo assim, é 

plausível sua irresignação. Ainda que seja admissível a recuperação do 

consumo na UC do autor, há de se considerar que o procedimento 

administrativo hábil a ensejar a cobrança deve contar com provas hábeis 

como perícias de órgãos governamentais, e não somente perícia unilateral 

realizada pela própria Requerida. Não consta nos autos documentos 

capazes de aferir que o consumo não estava sendo registrado de maneira 

correta tendo em vista que mesmo após a requerida trocar o aparelho 

verifico que o consumo da parte autora continuou o mesmo. Nem mesmo, 

comprovação de que o mesmo tem responsabilidade nas avarias 

detectadas em seu aparelho medidor. Logo para constatação da fraude, é 

necessário pericia de institutos governamentais como o INMETRO, por 

exemplo. Nesse sentido, tenho que merece guarida a pretensão de 

desconstituição da fatura discutida nestes autos, eis que, aferida 

unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é indevida, e 

não pode prosperar. As alegações da parte requerida não podem 

prevalecer, eis que, esta alega a existência de irregularidade no medidor 

de energia do requerente, porém, tais alegações isoladamente não 

constituem fundamento para a cobrança excessiva sem a devida 

comprovação necessária de tal irregularidade. Em caso semelhante o 

posicionamento que emana da Turma Recursal deste Estado não destoa, 

consoante julgado abaixo ementado: ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

CONTESTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL - DÉBITO ORIUNDO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DAS 

IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À FRAUDE NO MEDIDOR - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO 

DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA 

PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - Merece 

reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do Juizado 

Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 
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culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 (...)(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data da publicação no DJE 

13/06/2012) destaque nosso Posto isso, verifico que a reclamada imputa 

unilateralmente irregularidade na Unidade Consumidora do autor, e afere 

cobrança excessiva, sem sequer oportunizar ao consumidor a defesa, 

sendo assim, tenho como INDEVIDA a fatura por ora litigada. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, para 

DESCONSTITUIR a fatura referente a recuperação de consumo, via de 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações. Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003582-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE BENETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado na certidão de id. 15976608; 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA a EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto à homologação da MM. Juíza. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003758-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 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 nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

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” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. P. I. C. Submeto à homologação da MM. Juíza. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001834-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SEMBRANELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO HUBNER RIBEIRO - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “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 (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COSTA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último “desicum”. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora quedou-se inerte, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, IV, do Novo CPC. 

Condeno em custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Submeto à 

homologação da MM. Juíza; Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 339 de 792



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002961-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. TREIN & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003598-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DORALICE BARRETO ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

RAIMUNDO BARRETO ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “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 (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002928-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Autora formulou 

pedido de desistência da demanda (em audiência de conciliação). A rigor, 

conforme prevê o Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é 

dispensada a anuência da parte Requerida quando há pedido de 

desistência da demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em 

seu texto no XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 

de novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise 

dos autos a parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente 

que não possuía débitos, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de relação jurídica e dos 

débitos que levaram a negativação junto aos cadastros de restrição ao 

crédito. A parte Requerente não se manifestou impugnando os débitos ou 

fundamentando eventual fraude ou inexistência de relação jurídica, 

formulando tão somente pedido de desistência. In casu, de acordo com as 

provas produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora alterou a 

verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Desta forma, não há como acolher o pedido 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual. A parte 

Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, de seu 

ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus da 

prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor 

é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato 

extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do 

silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 
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seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na presente ação e via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 85, §2º, do novo 

CPC. Submeto o presente Projeto de Sentença à Excelentíssima Juíza de 

Direito para apreciação e eventual homologação. P.I.C Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005075-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005075-89.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JEFERSON SOUSA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O reclamante 

foi intimado para comprovar nos autos o endereço de sua residência, pois 

justifica-se tal medida para aferir a competência territorial deste Juízo. Com 

efeito, embora o reclamante tenha manifestado em tempo, alegou que 

reside com sua prima em residência cedida pela BRF e não tem 

comprovante de endereço em seu nome. Ocorre que as alegações do 

autor são totalmente desprovidas de qualquer convicção, já que a 

comprovação de seu endereço poderia ser feita mediante declaração 

registrada em Cartório. Mas não é crível que uma pessoa resida numa 

cidade há muito tempo e não possuir prova mínima de seu endereço. 

Ademais, não ficou demonstrado o parentesco alegado, bem como no 

contrato de cessão da residência a empresa BRF informar os moradores 

da residência e não consta no nome do reclamante. Dessa forma, 

considerando que o autor não comprovou sua residência no Município de 

Lucas do Rio Verde de rigor a extinção do processo sem análise do 

mérito, porquanto é ônus da parte ao propor ação no Juizado Cível, 

comprovar residência na sede do Juízo onde a ação foi proposta para fins 

de fixação de competência. No caso presente, não havendo prova mínima 

de que o autor reside na Comarca de Lucas do Rio Verde, de rigor a 

extinção do processo sem análise do mérito. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002800-07.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES DOLCI BULLE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002800-07.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ARISTIDES DOLCI BULLE 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos 

etc. A parte reclamante, embora devidamente intimada no dia 03/05/2018 

(ID 13925740), deixou de comparecer na audiência de instrução no dia 

16/05/2018 (ID 13234218), sem apresentar qualquer justificativa plausível 

pela ausência na audiência. Vale ressaltar que a presença das partes nas 

audiências é obrigatória, devendo as mesmas 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 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 decorre do 

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). Ante o exposto, 

com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 

9.099/1995, julgo EXTINTO a presente ação, sem resolução de mérito, ante 

a ausência injustificada do Reclamante à audiência. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei 90.99/95), CONDENO a promovente ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo 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 Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se, Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 18 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003658-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES RODOVIARIOS TRANSROSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAITA TEIXEIRA RIOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003658-67.2018.8.11.0045. REQUERENTE: TRANSPORTES 

RODOVIARIOS TRANSROSA LTDA - ME REQUERIDO: ANAITA TEIXEIRA 

RIOS - ME Vistos etc. A parte reclamante, embora devidamente intimada, 

deixou de comparecer na audiência de conciliação no dia 11/10/2018 (ID 

15908740), sem apresentar qualquer justificativa plausível pela ausência 

na audiência. Vale ressaltar que a presença das partes nas audiências é 

obrigatória, devendo as mesmas 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 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 decorre do 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). 

Ante o exposto, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, 

inciso I da Lei nº 9.099/1995, julgo EXTINTO a presente ação, sem 

resolução de mérito, ante a ausência injustificada do Reclamante à 

audiência. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95), CONDENO a 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de 

Arruda Campos Juiz Leigo 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 Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se, Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 18 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010270-43.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MATIAS FRANCISCO TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA ANTUNES DANGE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI CARRIEL FERNANDES OAB - SP263833 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010270-43.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: MATIAS FRANCISCO TORRES 

EXECUTADO: ANGELITA ANTUNES DANGE 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. Da Rejeição Liminar dos Embargos. Trata-se de 

Embargos a Execução impugnando a EXISTÊNCIA DE CRÉDITO E 

INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. Verifico que os Embargos devem ser 

rejeitados liminarmente, em vista da aplicação da regra do § 1º, do artigo 

53, da Lei N.º 9.099/95, ou seja, de que somente serão opostos os 

Embargos à Execução com a efetivação da penhora, ou seja, se seguro o 

juízo ressalvado casos de fatos supervenientes. Ainda, sobre o tema, o 

Enunciado N.º 117, do XXVI Fórum Nacional de Juizados Especiais, dispõe 

que “é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial”. Nesse sentido também: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PENHORA. PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL ESPECÍFICO. ARTIGO 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. A 

penhora consiste em pressuposto processual específico para a oposição 

dos embargos, de modo que sua ausência autoriza a rejeição liminar do 

incidente, ficando ressalvada a possibilidade de o executado renovar a 

defesa, no caso de concretização do ato constritivo. RECURSO 

IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71002181493, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado 

em 18/11/2009.) Portanto, ausente a penhora ou depósito de bens do 

embargante, a Rejeição liminar dos embargos é medida que se impõe. 

Posto isso, opino pela REJEIÇÃO dos Embargos apresentados, ante a 

ausência de garantia do Juízo, com fulcro no art. 485 do CPC c/c §1º do 

art.53 da Lei 9.099/95. Intime-se o executado para pagamento da 

determinação judicial no valor corrigido no prazo de 03 (três) dias ou para 

informar bens à penhora, ressaltando que deverá ser dada prioridade 

para o pagamento em dinheiro com fito no melhor deslinde da controvérsia 

(artigo 835, I NCPC). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, consigno o deferimento 

da penhora BacenJud na falta de pagamento voluntário da dívida no prazo 

estabelecido. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 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 Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se, Intimem-se. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 18 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003156-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO DA SILVA LIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003156-31.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FABIO ROBERTO DA SILVA 

LIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 
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ou em audiência, nem de comparecimento da parte autora, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a 

parte autora afirma que jamais realizou qualquer contratação com a 

requerida, entretanto, foi surpreendida com cobranças indevidas referente 

a uma linha que desconhece. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, 

sustenta que além de cobrar o reclamante, ainda o negativou ante a sua 

inadimplência, alega para isso já que o reclamante adquiriu junto a 

reclamada uma linha celular no plano pré-pago e após um período, migrou 

para o pós- pago. A requerente impugna especificadamente a tese da 

defesa, alegando especialmente a ausência de documentos 

comprobatórios. É breve relato. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, em que pese ter juntado telas de seu sistema 

de informática, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência da relação jurídica, bem como o débito que motivou a 

negativação, como contrato assinado, ou áudio, ou mesmo faturas. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

do reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. Assim, 

legítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na 

peça de ingresso. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

reclamada é, sabidamente, uma concessionária de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica do reclamante. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 5.000,00. Pelo exposto, decido pela PROCEDÊNCIA a 

pretensão formulada na inicial, para: a) declarar inexigíveis os débitos 

mencionados na inicial imputados pela reclamada; b) condenar a 

reclamada a pagar a parte reclamante R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão do nome 

da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “c” não seja cumprida. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA a MM. Juíza de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Homologada, intime-se 

as partes, através de seus patronos. LUCAS DO RIO VERDE, 13 de 

dezembro de 2018. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ELIAS WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000621-32.2018.8.11.0045. REQUERENTE: AUGUSTO ELIAS WEBER 

REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Demais disso, não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por AUGUSTO ELIAS 

WEBER em desfavor de CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMERCIO 

LTDA. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 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 Novo 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. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora comprovou 

que adquiriu da requerida um “SOFÁ 3L SELMER MALIBU 2,04 RET/REC 

SUED P00519 MAR” no valor de R$ 779,00. Na mesma oportunidade, a Ré, 

de má-fé e sem o consentimento do Autor, inseriu o produto denominado 

SEG CAMINHÃO DA SORTE no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais); 

contudo após a entrega do produto, este veio com defeitos em que o autor 

constatou que estava velho e rasgado, assim como não era o mesmo que 

o escolhido no ato da compra, tendo a empresa reclamada recusado a 

substituir por um novo, devolver a quantia paga ou o abatimento 

proporcional do preço; pelo que requer a devolução da quantia paga e a 

condenação da empresa ré em danos morais. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a falha na prestação de serviços e conduta 

ilícita da reclamada em não ter cumprido com seu papel a que está 

obrigada, enquanto que fornecedora/comerciante de produtos, sendo 

relevante frisar que a empresa ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que lhe desobrigue de responsabilização civil pela 
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flagrante falha de prestação de serviços e prática ilícita, contrária aos 

ideais principiológicos do Código de Defesa do Consumidor. Analisando 

detidamente os autos, tenho que a empresa ré não obedeceu para com o 

prazo a que alude o § 1º do artigo 18 do CDC, tampouco ofereceu os 

demais direitos da parte autora no tocante aos demais incisos que lhe 

possibilitam a substituição do produto por outro, a restituição imediata da 

quantia paga ou o abatimento proporcional do preço antes da propositura 

desta demanda. Frise-se que a empresa ré em sua defesa não negou o 

direito da parte autora, tão somente alegou ausência de responsabilidade, 

reconhecendo assim o erro e a falha no cumprimento de seu dever de 

observância frente aos direitos consumeristas, no entanto pugna pela não 

aplicação de dano moral a parte autora, por não ter produzido provas dos 

danos sofridos. Ora, a reclamada é responsável pela falha na prestação 

de serviços, mormente porque a ela competia o dever de cautela e atender 

com eficiência e prestatividade as demandas e problemas de seus 

consumidores (artigo 18 do CDC). De outro lado, a parte ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a ausência 

de sua responsabilidade pela falha na prestação de serviços (artigo 6º, 

VIII do CDC c/c artigo 373, II do NCPC). No caso, a parte autora demonstrou 

de forma satisfatória os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

o dano moral e nexo causal, consubstanciado na falha na prestação de 

serviços que se espera o consumidor. Por fim, não há olvidar que, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, contudo não é o caso dos autos. Nesse 

entendimento: RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA E 

INDENIZATÓRIA. SEGURADORA, FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA DE 

VEÍCULOS NO POLO PASSIVO. VEÍCULO BMW ADQUIRIDO ZERO KM E 

NO VALOR DE R$ 165.000,00. ACIDENTE ENVOLVENDO O AUTOR COM 

PERDA DE TRÊS PNEUS E UMA RODA. QUATRO MESES PARA CONSERTO 

ANTE A INEXISTÊNCIA DO PRODUTO E NECESSIDADE DE IMPORTAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE DA COMERCIANTE E FABRICANTE NO OCORRIDO. 

EXEGESE DOS ARTIGOS 18 E 32 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

SEGURADORA ACOLHIDA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 E 

MANTIDO. AUTOR QUE É DENTISTA E TRABALHA EM OUTRA CIDADE, 

QUE NECESSITANDO DE VEÍCULO TEVE DE ADQUIRIR OUTRO. VALOR 

FIXADO ATÉ MÓDICO ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO DA 

FABRICANTE NÃO ACOLHIDO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005586086, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

31/07/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005586086 RS, Relator: Gisele 

Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 31/07/2015, Quarta Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/08/2015) 

Com efeito, a situação vivenciada pela parte reclamante causou angústia e 

cansaço, afetando o bem-estar psicológico, de modo que o dano moral 

afigura-se in re ipsa. O Código Civil prevê em seu art. 186 e 927 que todo 

aquele que causar prejuízo a terceiros pratica um ato ilícito. Vejamos: Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Cabe 

salientar que não há que se exigir prova da existência do dano moral 

alegado pela parte, pois, é normativo e decorre do sofrimento da vítima 

devido o caso concreto, ou seja, não há que falar em prova do dano 

moral, mas de prova do fato que gerou a frustração e o desgaste 

psíquico. Assim, demonstrada a relação de causalidade entre a conduta 

do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o quantum 

indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa minimizar a 

dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que 

se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se 

eficaz para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta a extensão do 

dano, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as condições 

econômicas das partes. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DETERMINAR a reclamada, a proceder 

com a restituição da quantia paga de R$ 804,00 (oitocentos reais) na 

forma simples, que seja corrigida monetariamente pelo INPC a partir da 

data do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação; b) CONDENAR as reclamadas, à título de danos 

morais, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Defiro 

a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei 

n.1.060/50. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005114-86.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MOISES VIEIRA BOGE 

REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do NCPC/15. 

PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Rejeito a preliminar 

de incompetência do Juizado Especial articulada pela reclamada, para 

processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em indenização por ato 

ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, sendo dispensável a 

realização de perícia, inclusive entendo que os elementos probatórios 

juntados nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia Mérito: 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu teve seu nome 

inserido no cadastro de inadimplentes, por cobranças indevidas por parte 

da empresa Requerida, por não reconhecer qualquer dívida com a 

reclamada. Em sua peça de bloqueio, a requerida alega que ocorreu a 

regular utilização dos serviços pela parte autora, e que por mera 

liberalidade a autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, se 

tornando inadimplente junto a ré e consequentemente teve seu nome 

negativado. No contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada tem 

razão, já que carreou aos autos cópia de documentos hábeis que 

COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, juntando contrato assinado, 

documentos pessoais - comprovante de residência no nome da mãe - 

holerite da prefeitura de Goianésia, demonstrando assim, a existência da 

relação jurídica, bem como a dívida que gerou a negativação. Desta forma, 

diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. No caso, conquanto a parte 

requerente informe, em sua exordial, que desconhece a dívida com a 

empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual, como visto, não se 

desincumbiu. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil é a improcedência do 

pedido, já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. 

Não resta dúvida de que a parte autora contratou e utilizou, os serviços da 

ré, e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes 

ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois 
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nada traz neste sentido. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

decido pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o 

valor da causa corrigido; e condeno, também, a parte requerente ao 

pagamento das custas do processo, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Julga procedente o pedido CONTRAPOSTO, condenando a parte 

reclamante a pagar no valor da negativação de R$ 113,97 (cento e treze 

reais e noventa e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data do vencimento. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA a MM. Juíza de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 13 de dezembro de 2018. Glauber Eduardo de 

Arruda Campos Juiz Leigo 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 Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se, Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 18 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002458-25.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RODRIGO DENIZ DE MEL 

REQUERIDO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento, mormente que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide. Demais disso, 

não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e demais prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por RODRIGO 

DENIZ DE MEL em desfavor de AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

não assiste razão à parte autora. 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 Novo 

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. Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora alega que realizou uma compra por meio 

de cartão de crédito junto a Aguilera Auto peças no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) e que a quantia, ao invés de ser parcelada em 4 

vezes, foi creditada em uma única vez, resultando em constrangimentos 

por ausência de crédito em seu cartão, pelo que requer a reparação 

devida. Não obstante a parte reclamada não tenha logrado êxito em 

apresentar provas cabais e inequívocas a comprovar seus argumentos de 

ausência de responsabilidade civil e dever de indenizar em razão de 

ausência de prova do dano, ressalte-se que a parte autora não acostou 

provas documentais sobre os alegados prejuízos. Impossível, portanto, 

pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que não resta 

evidenciado o dano, eis que em demandas que se busca indenização por 

danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a 

amparar o direito invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito 

à evidência da ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. (...) Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo 

cláusula que permite a renovação automática do seguro uma única vez, e 

tendo a Recorrida alegado na inicial que compareceu na agência bancária 

do Reclamado e requereu a manutenção do contrato, não há o que se 

falar em ato ilícito. Recursos da Reclamada provido. Ação julgada 

improcedente Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) Ocorre que, na presente lide, 

não há prova de que a empresa ré perpetrou conduta ilícita de modo a ter 

causado situação de vexame, humilhação, aflição em face da parte 

autora. Portanto, não há razão para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Porquanto, os elementos constantes nesta demanda não 

são suficientes para deferimento do pleito, mesmo porque, nos termos do 

art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, incumbe ao autor o 

ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito invocados na 

inicial, restando prejudicados os demais pedidos da exordial. Assim, in 

casu, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Essas premissas forçam 

reconhecer a improcedência total dos pedidos. Ante o exposto, e por tudo 

mais que nos autos consta, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 

DA PARTE AUTORA, com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do 

NCPC/2015, por configuração de mero aborrecimento. Defiro a gratuidade 

da Justiça em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane 

Barros Perrot Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003709-49.2016.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCISCO BATISTA DE 

SOUZA REQUERIDO: A. SKRAVONSKI - ME Vistos A presente sentença 

obedecerá aos limites traçados nos Artigos 2º e 38º da Lei 9.099/95 c/c 

Artigo 1.046, §§ 2º e 4º, do NCPC c/c Enunciados nº. 161 e 162 do 

FONAJE. Desta forma, dispensa-se o relatório. MOTIVAÇÃO Compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que a parte reclamante deixou de 
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promover o andamento do feito. Verifica-se, que a parte autora foi 

intimada para se manifestar nos autos em 10 dias (ID 13258532), porém o 

feito encontra-se paralisado, há mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer 

providência da parte interessada. Com efeito, prescreve o artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil, prescreve que: “Art. 485. 

Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (...) III - quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” Assim, face ao abandono 

processual demonstrado pelo reclamante. Posto isso, com fulcro no art. 

485, III, do NCPC, julgo EXTINTO a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante o abandono processual demonstrado pelo reclamante após a 

intimação para se manifestar nos autos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA a MM. Juíza de 

Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da 

Lei nº. 9.099/1995. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000615-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NARA TEREZINHA FORNARI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DINIZ ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000615-25.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: NARA TEREZINHA FORNARI - 

ME EXECUTADO: ANA PAULA DINIZ ALVES Vistos, etc. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. O autor 

manifestou requerendo a extinção do feito. (ID 15766137). POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) Extinguir o feito sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC; b) Submeto o 

presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003292-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINO M. PEDROZO & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO COMERCIO E 

PRESTACAO DE SERVICOS TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003292-62.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SANTINO M. PEDROZO & CIA. 

LTDA - ME REQUERIDO: ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA 

TELEFONICO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS TELEMARKETING 

LTDA - ME 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, razão pela qual, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. ADMISSIBILIDADE Da 

admissibilidade da empresa pleitear em juízo está estabelecida na Lei nº 

9.099/95 em seu artigo 8° conforme redação abaixo: § 1º Somente serão 

admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: II - as pessoas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 

de dezembro de 2006; A parte é empresa cadastrada no sítio da Receita 

Federal que possui atividade comercial de Pousada e como empresário 

individual, fica evidenciado que não há vícios quanto a Microempresa 

configurar como parte reclamante no polo ativo da demanda. MÉRITO. Os 

pedidos do autor são procedentes em parte. 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. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais onde a reclamante requer, em 

síntese, a condenação da reclamada a restituir o valor R$ 2.300,00 (dois 

mil e trezentos reais), a rescindir o contrato e pagar indenização por 

danos causados referente a propaganda enganosa. Em síntese, informa 

que na data de 06 de março de 2017 recebeu uma visita de uma 

representante da requerida lhe ofertou serviços de publicidade, após 

muita conversa, disse que enviaria dois exemplares de lista telefônica de 

forma gratuita, relatando que necessitava dos dados da empresa para 

envio. O representante informou que a parte poderia expandir o alcance 

de sua publicidade e forneceu de forma gratuita a veiculação do 

estabelecimento, encaminhou contrato a parte com uma cláusula de 

valores referente à 12 (doze) parcelas a serem pagas mensalmente 

consistentes no valor de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), 

indagado sobre a cláusula foi informado que seria invalidada. Após 20 

dias, a empresa, mesmo sem receber nenhuma lista, passou a ser 

cobrada de um valor de R$ 5000,00 (cinco mil reais), ameaçando a 

reclamante de eventual protesto. A partir disso, a Sra. Patrícia, sócia da 

empresa autora, passou a ser infernizada pela requerida, sofrendo fortes 

pressões para que pagasse uma dívida que não tinha, pois não adquiriu 

nada e isso lhe causou forte abalo psicológico, pois passou a sofrer 

ameaças diárias de que teria seu nome negativado se não pagasse a 

dívida que a reclamada gerou indevidamente em seu nome. Dessa forma, 

temendo as fortes ameaças, a requerente, entrou em contato com a 

reclamada negociou o valor para a monta de R$ 2.300,00 (dois mil e 

trezentos reais), assim, fez um empréstimo, pois não tinha o dinheiro 

exigido e aceitou pagar, mesmo sem dever, para não ter seu nome 

negativado, pois isso lhe causaria um enorme prejuízo. A empresa 

reclamada nega as disposições, informa que cancelou as cobranças 

conforme determinação judicial (tutela antecipada deferida), assim como 

cancelou os boletos, reafirma os termos do contrato e informa que todos 

os detalhes foram devidamente esclarecidos a parte. Pois bem. Em que 

pese as alegações da reclamada e o contrato que consta o valor 

pactuado, verifico na documentação acostada aos autos e em pesquisa 

constato que a conduta é prática recorrente da empresa, vejamos: 

Reclamação: Novo Hamburgo – RS - 04/09/17: empresa ABRANGE 

NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO COMERCIO E PRESTACAO 

DE SERVICOS TELEMARKETING LTDA – ME portadora do CNPJ: 

18.671.968/0001-05 , entrou em contato via telefone conosco solicitando 

apenas a atualização cadastral da empresa para a Lista Telefônica. 

Confirmamos alguns dados para eles como Nome da empresa, endereço, 

e CEP, a fim de atualizar os dados. Foi questionado se haveria algum custo 

por parte da nossa empresa para esta atualização e a funcionária da 

empresa Abrange informou que não haveria custo algum e que também a 

empresa iria receber no endereço informado a lista telefônica impressa. 

Após isso a funcionária das Abrange informou que iria enviar uma 

autorização de figuração onde nós deveríamos confirmar os dados que ali 

estavam descritos para a atualização. Em alguns instantes ela enviou a 

autorização e permaneceu em linha telefônica para confirmar se havia 

recebido o documento. O documento foi assinado por uma pessoa que 

não tem o poder de representação. Hoje dia 04/09/2017, a empresa 

Abrange entrou em contato informando que iria protestar um título contra a 

nossa empresa no valor de R$ 712,90 pois estava em atraso e que 

teríamos até as 11:30 hrs do mesmo dia para quitar o débito para evitar o 

protesto em cartório. Sendo que em nenhum momento o título em questão 

foi enviado, e informado que o mesmo existia. Pois na primeira ligação foi 

informado que não haveria custo para esta atualização. Ás 12:15 do 

mesmo dia novamente uma pessoa contratada pela empresa Abrange nos 
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contatou dizendo que seria a advogada da empresa e que teríamos que 

quitar o débito para não termos o CNPJ negativado.[1] Reclamação: Brasília 

– DF - 16/11/17: A empresa ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA 

TELEFONICO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS TELEMARKETING 

LTDA – ME portadora do CNPJ: 18.671.968/0001-05, entrou em contato via 

telefone conosco solicitando apenas a atualização cadastral da empresa 

para a Lista Telefônica. Confirmamos alguns dados que eles mesmo já 

possuíam como Nome da empresa, endereço, e CEP, a fim de atualizar os 

dados. Perguntamos se haveria algum custo por parte da nossa empresa 

para esta atualização e a funcionária da empresa Abrange informou que 

não haveria custo algum e que também a empresa iria receber no 

endereço informado a lista telefônica impressa. Após isso a funcionária 

das Abrange informou que iria enviar uma autorização de figuração onde 

nós deveríamos confirmar os dados que ali estavam descritos para a 

atualização. Em alguns instantes ela enviou a autorização e permaneceu 

em linha telefônica para confirmar se havia recebido o documento. O 

documento foi assinado por uma pessoa que não tem o poder de 

representação. Ao verificar este Termo vimos que não havia nada 

gratuito. Entramos em contato no mesmo dia com a Empresa Abrange e 

solicitamos o cancelamento, fomos informados que já havia sido 

cancelado. Hoje dia 16/11/2017, um Oficial de Justiça entrou em contato 

informando que iria protestar um título contra a nossa empresa pois o título 

estava em atraso. Sendo que em nenhum momento o título em questão foi 

enviado, ou informado que o mesmo existia. Pois na primeira ligação foi 

informado que não haveria custo para esta atualização. No mesmo dia 

entramos em contato com a Abrande e conversamos com o advogado da 

empresa, que nos informou que teríamos que quitar o débito para não 

termos o CNPJ negativado ou fazer um acordo..[2] Reclamação: São 

Miguel do Guamá – PA – 10/05/18 - A empresa ACBRAN DIGITAL 

portadora do CNPJ: 18.671.968/0001-05 , entrou em contato via telefone 

conosco solicitando apenas a atualização cadastral da empresa para a 

Lista digital, no momento falei que nao tinhamos interesse mais a atendente 

ligou insistentemente o dia inteiro ate nos vencer pelo 

cancasso,Confirmamos alguns dados que eles mesmo já possuíam como 

Nome da empresa, endereço, e CEP, a fim de atualizar os dados. 

Perguntamos se haveria algum custo por parte da nossa empresa para 

esta atualização e a funcionária da empresa ACBRAN informou que não 

haveria custo algum e que também a empresa iria receber no endereço 

informado o catalogo impresso. Após isso a funcionária das ACBRAN 

informou que iria enviar uma autorização de figuração onde nós 

deveríamos confirmar os dados que ali estavam descritos para a 

atualização. Em alguns instantes ela enviou a autorização e permaneceu 

em linha telefônica para confirmar se havia recebido o documento. O 

documento foi assinado por uma pessoa que não tem o poder de 

representação, isso tudo ocorreu no dia 23/03/2018. No dia 03/05/2018, 

um Oficial de Justiça entrou em contato informando que iria protestar um 

título contra a nossa empresa pois o título estava em atraso. Sendo que 

em nenhum momento o título em questão foi enviado. Pois na primeira 

ligação foi informado que não haveria custo para esta atualização. No 

mesmo dia entramos em contato com a ACBRAN e conversamos com o 

advogado da empresa, que nos informou que teríamos que quitar o débito 

para não termos o CNPJ negativado, nossa empresa fez varios 

questionamentos em relaçao a essa cobranças indevidas pois nenhum 

contrato foi enviado para nos da ciencia desta cobraça e o mesmo so nos 

deu a opção de atualizar o boleto para pagar logo ou caso contrario 

iriamos ser protestados. [3] Reclamação: Eunápolis – BA - 11/08/15 - 

Ligaram agora à tarde para empresa que trabalho, perguntando o e-mail da 

mesma para que pudessem me enviar um e-mail de confirmação de dados 

para a lista telefonica, passado o e-mail chegou imediatamente um contrato 

disfarçado de Autorização de Figuração com o nome que não era o meu e 

uma assinatura falsa, em nome da empresa dizendo que seria cobrado 12 

parcelas de R$ 498,00, a mesma retornou a ligação onde percebi que era 

uma [Editado pelo Reclame Aqui] e solicitei o cancelamento, apos discutir 

ao telefone com a atendente a mesma desligou na minha cara dizendo que 

este cocontrato não tinha validade, pois eu não havia assinado.. Não é à 

toa que existem milhares de reclamações neste site quanto à conduta 

desta abrange negócios com milhares de reclamações. Espero 

REALMENTE que este contrato tenha sido cancelado e a empresa não 

venha a ter problemas com cobranças indevidas, pois o departamento 

jurídico do grupo já foi alertado e já está pronto para tomar as devidas 

ações contra essa. [4] Evidente, pela documentação juntada e por simples 

pesquisa em nome da empresa que a prática é comum, realizada para 

lubrificar o consumidor. Em que pese à alegação da reclamada acerca da 

inexistência de dano moral, porquanto não haveria responsabilidade de 

sua parte, tal fato não se condiz com a realidade do artigo 19, do CDC. 

Nesse sentido, dispõe o artigo 3° da lei n° 8.078/1990 que define 

fornecedor como toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. Em resumo, é aquele que tem como 

atividade habitual o fornecimento de produtos e serviços. A legislação 

protege o consumidor de qualquer abuso que intente o fornecedor 

praticar, tendo por finalidade principal harmonizar os interesses 

contrapostos, preservando as atividades produtivas e protegendo aquele 

de eventuais abusos. Ficam, assim, limitadas certas práticas, havidas por 

abusivas, mesmo que previstas contratualmente, e que importem lesão a 

interesses dos consumidores. E isso tudo ocorre, em face do 

reconhecimento, expressamente contido no CDC, de que o consumidor 

detém evidente posição de desvantagem, perante os complexos 

empresariais que movimentam a atividade econômica. Entre essas 

práticas, em atenção ao direito à informação, o codex consumerista veda, 

em seu artigo 37, a veiculação de publicidade enganosa, ou seja, aquela 

capaz de induzir o consumidor a erro, em virtude da omissão ou da falsa 

informação acerca das características do produto, do serviço contratado 

ou da venda em si. Luiz Antônio Rizzato Nunes, "In Curso de Direito do 

Consumidor, São Paulo: Saraiva, 2005, 2ª ed., modificada e atualizada, p. 

467, situa, com clareza, em que consiste a propaganda enganosa, 

vejamos: Diz a lei que é enganosa qualquer modalidade de informação ou 

comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, capaz 

de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, das 

características, da qualidade, da quantidade, das propriedades, da origem, 

do preço e de quaisquer dados a respeito dos produtos e serviços 

oferecidos. Logo, o efeito da publicidade enganosa é induzir o consumidor 

a acreditar em alguma coisa que não corresponda à realidade do produto 

ou serviço em si, ou relativamente a seu preço e forma de pagamento ou, 

ainda, a sua garantia, etc. Cláudia Lima Marques, In Contratos no Código 

de Defesa do Consumidor, São Paulo: RT, 2002, 4.ed., p. 676 , identifica, 

com precisão, a publicidade enganosa: A característica principal da 

publicidade enganosa, segundo o CDC, é ser suscetível de induzir ao erro 

o consumidor, mesmo através de suas omissões. A interpretação dessa 

norma deve ser necessariamente ampla, uma vez que erro é a falsa 

noção da realidade, falsa noção esta potencial formada na mente do 

consumidor por ação da publicidade. Parâmetro para determinar se a 

publicidade é ou não enganosa deveria ser o observador menos atento, 

pois este representa uma parte não negligenciável dos consumidores e, 

principalmente, telespectadores. A propaganda é falseada ou, no mínimo, 

omissa, induzindo o consumidor a erro. Neste caso, consoante se extrai 

dos documentos juntados aos autos, houve omissão de informação 

quanto ao serviço oferecido pelas requeridas, referente a contratação de 

serviços de publicidade, na verdade fica evidente a ARTIMANHA dos 

prepostos para induzir os consumidores a assinarem o contrato e 

devolver, para depois cobrar pelos serviços que foram “falsamente” 

contratados. Em regra, não se pode admitir que fornecedores veiculem 

propagandas ostensivas para induzirem o consumidor a transmitir 

informações pessoais com promessa de que eventualmente, ganharia uma 

lista telefônica, essa possibilidade é inverídica e serve para camuflar a 

contratação de serviços. Assim, configurada a conduta ilícita da ré, o 

dano causado ao autor, assim como a restituição do valor pago de R$ 

2.300,00 (dois mil e trezentos reais) é medida de rigor, conforme se 

denota as cobranças são indevidas, dessa feita aplica-se o artigo 42 do 

Código de Defesa do Consumidor. Cabível a indenização por danos morais 

nessa relação jurídica consumerista, em que a responsabilidade é objetiva. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). Sobre o 

tema o Superior Tribunal de Justiça sumulou: Súmula: 227 A pessoa 

jurídica pode sofrer dano moral. Rotineiramente são proferidos julgados 

nesse sentido; TJ-DF - 20150110915275 0027281-34.2015.8.07.0001 

(TJ-DF) Data de publicação: 11/04/2017 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO TELEFONIA. SUSPENSÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. 

NEGATIVAÇÃO. I. A pessoa jurídica pode ser compensada por dano moral 

se houver lesão na honra objetiva, pois a honra subjetiva é conceito 
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aplicável apenas à pessoa natural. II. Responde a empresa de telefonia 

pelos danos morais causados em decorrência da inscrição do nome da 

pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes por prestação já paga, 

devendo o arbitramento da compensação por dano moral ser orientado 

pelo critério de razoabilidade e de justa reparação. III. Negou-se 

provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da 

ré. TJ-MG - Apelação Cível AC 10079120434596001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 30/11/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - PESSOA JURÍDICA - DEVER DE 

INDENIZAR - QUANTUM - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - MAJORAÇÃO - 

REFORMA PARCIAL. 1. Ao proceder à negativação indevida, a instituição 

financeira violou o patrimônio moral da pessoa jurídica autora, lesando sua 

reputação e sua credibilidade. 2. A quantificação do dano moral deve 

obedecer aos princípios de moderação e razoabilidade, a fim de que o 

instituto não seja desvirtuado de seus reais objetivos, nem transformado 

em fonte de enriquecimento ilícito. TJ-RS - Apelação Cível AC 

70074323643 RS (TJ-RS) Data de publicação: 17/08/2017 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. 

PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A caracterização de dano 

moral à pessoa jurídica requisita prova de ofensa à honra objetiva, mas a 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância 

dos autos em que comprovada à inscrição irregular se impõe reparação 

por dano moral. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70074323643, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 10/08/2017). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PARCIAL 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, 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 (06/03/2017), súmula 54 STJ. CONDENAR a 

reclamada a restituir o valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, 

bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da data do desembolso (06/04/2017), súmula 43 do STJ. DETERMINO o 

envio de ofício aos seguintes Órgãos para apuração da conduta da 

empresa: PROCON – MT e para Delegacia Especializada do Consumidor. 

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 do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA a MM. 

Juíza de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de 

L ima  A raú jo  Ju í za  d e  d i r e i t o  [ 1 ]  D i s p o n í v e l  e m : 
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https://www.reclameaqui.com.br/abrange-negocios/busca-digital_BFhBv_

qL_uRpz8IQ/ [3] Disponível em: 

https://www.reclameaqui.com.br/abrange-negocios/lista-digital-combranc
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002365-96.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARCELO JUNIO FERRANTE 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS onde a parte 

Requerente, em síntese, aduz que no dia 29/11/2016 por volta das 

06h60min, enquanto trafegada em trecho sob concessão da parte 

Requerida, chegando na praça de pedágio de Lucas do Rio Verde-MT, 

teve seu carro atingido por uma anta que que encontrava-se no leito da 

pista fugindo de caminhões que seguiam na pista contrária. Pleiteia 

ressarcimento material no valor de R$ 7.082,00 (sete mil e oitenta e dois 

reais) e moral pelos fatos. Diversamente do alegado, a responsabilidade 

da parte Requerida é objetiva, não apenas em face do Código de Defesa 

do Consumidor, uma vez que os motoristas que ali trafegam evidentemente 

enquadram-se no conceito do art. 2º, CDC; bem como em face do disposto 

no art. 37, §6º, CF. E neste sentido destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. PEDRA NO LEITO DA PISTA. RODOVIA 

PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Responsabilidade 

objetiva: cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia 

zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, 

por força da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor. 

2. Nexo causal: a prova dos autos indica que os fatos ocorreram de 

acordo com a versão contida na inicial e no documento entregue pela ré 

ao autor - de que os danos no automóvel deste decorreram do impacto 

contra uma pedra que havia sobre o leito da pista. Ausência de prova apta 

a demonstrar a culpa do autor, exclusiva ou mesmo concorrente. 3. Danos 

morais: não há provas de que o acidente tenha acarretado ao autor 

transtornos que desbordem a normalidade de eventos semelhantes, não 

trazendo o caso em pauta hipótese de dano moral "in re ipsa". […] Apelos 

desprovidos. (Apelação Cível Nº 70045440484, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, 

Julgado em 15/08/2013 - grifo nosso) Uma vez fixada a responsabilidade 

objetiva da parte Requerida, pelos fundamentos supra, é dispensada a 

demonstração da culpa deste; contudo, seria admissível que a parte 

Requerida produzisse prova visando demonstrar fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos do direito do autor Conforme documentação 

carreada aos autos, a parte Requerente passou pelo posto de 

atendimento de Lucas do Rio Verde em horário próximo ao infirmado na 

petição inicial; logo, bastava à parte Requerida trazer aos autos imagens 

do circuito de segurança visando demonstrar que naquele momento não 

recai sobre o veículo da parte Requerente o dano alegado. Os danos 

materiais restaram devidamente comprovados mediante Nota Fiscal 

apresentada pelo Reclamante (ID 8331817). Por fim, não assiste razão à 

parte Requerente quanto ao pedido de indenização por danos morais, uma 

vez que ausente a prova do alegado abalo moral sofrido em decorrência 

do sinistro. Do acidente não restaram quaisquer lesões físicas à parte 
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Requerente, conforme atesta o Boletim de Acidente. Neste ponto 

destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE 

DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDRA NO LEITO DA PISTA. 

RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. […] 3. 

Danos morais: não há provas de que o acidente tenha acarretado ao autor 

transtornos que desbordem a normalidade de eventos semelhantes, não 

trazendo o caso em pauta hipótese de dano moral "in re ipsa". […] Apelos 

desprovidos. (Apelação Cível Nº 70045440484, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, 

Julgado em 15/08/2013 - grifo nosso). Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida a pagar à parte Requerente a importância de R$ 7.082,00 

(sete mil e oitenta e dois reais) a título de DANOS MATERIAIS devidamente 

atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir 

da citação; e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. 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 do reclamante, apresentando cálculo 

do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento). SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA a MM. Juíza de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Homologada, intime-se 

as partes, através de seus patronos. Glauber Eduardo de Arruda Campos 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002294-94.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANDERSON ROGLIN 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. 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 desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do autor 

são parcialmente procedentes. Trata-se AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde o Requerente objetiva a condenação 

da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, 

aduzindo para tanto, que trafegava pelo Km 535 da Rodovia BR 364, na 

data de 26/10/2016, por volta das 16h10min, chovia muito com ventos 

fortes, quando uma arvore foi arremessada na pista vindo a atingir com 

seu caminhão causando avarias graves ao caminhão. Pugna o 

Requerente por danos materiais no valor de R$ 9.255,00 (nove mil, 

duzentos e cinquenta e cinco reais). A reclamada alega que realiza 

limpeza da pista com frequência, que o evento trata-se de caso fortuito, e 

que a culpa não pode ser imputada a concessionária, afirma que é 

ausente a responsabilidade quanto aos fatos narrados pelo Reclamante, 

que o autor não trouxe indícios de suas alegações, assim como requer a 

improcedência dos pedidos. Pois bem. Há relação de consumo entre os 

usuários e a Concessionárias de Serviço Público que explora rodovia 

pública mediante a cobrança de pedágio, de modo que incide o art. 14, do 

Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da Reclamada é 

objetiva, pois deve zelar pela segurança do tráfego na rodovia pública sob 

concessão, inclusive, impedindo acidentes por falta de manutenção da 

rodovia pedagiada, situação que se insere no próprio risco da atividade 

econômica. No caso em comento, verifica-se o nexo causal entre o ato 

omissivo praticado pela concessionária e o acidente, pois a mesma possui 

o dever de garantir a segurança dos seus usuários, fiscalizando e 

retirando, a qualquer momento, elementos e obstáculos na via de tráfego, 

independente do horário, não há que se falar em caso fortuito ou força 

maior causado por falta de limpeza das áreas laterais da pista. Desta feita, 

considerando a falha no serviço prestado pela Reclamada, surge o dever 

de indenizar materialmente, pois em decorrência do acidente o veículo 

conduzido pelo Reclamante apresentou avarias, necessitando ser 

consertado. Ementa: RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. 

RODOVIA PEDAGIADA. INCOMPETÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 

SÚMULA 06 DAS TURMAS RECURSAIS. BURACOS NA PISTA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA 

DA EMPRESA QUE ADMINISTRA A RODOVIA. DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS PELOS ORÇAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005447222, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, 

Julgado em 07/05/2015). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA 

PISTA. RODOVIA PEDAGIADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO 

DANOSO E A OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. 

DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS. MERO ABORRECIMENTO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.Diante do exposto, decidem os Juízes 

integrantes da Turma Recursal, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para fins de excluir os danos 

morais, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0000932-60.2012.8.16.0126/0 - Palotina - Rel.: Fernanda Bernert Michelin - 

- J. 14.09.2015) Os danos materiais restaram devidamente comprovados 

pelo orçamento anexo aos autos; ainda que não exista comando legal no 

sentido de determinar a obrigação em apresentar 03 (três) orçamentos, 

uma vez que a valoração do prejuízo material era ônus da parte 

Requerente, o valor a tal título dever ser o valor do orçamento de menor 

custo apresentado na monta de R$ 9.255,00 (nove mil, duzentos e 

cinquenta e cinco reais). A condenação para reparação é medida de rigor. 

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 Requerente a importância de R$ 9.255,00 (nove mil, duzentos e 

cinquenta e cinco reais) a título de DANOS MATERIAIS, corrigidos 

monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no 

importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do desembolso. 

Deixo de condenar a Reclamada ao 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 no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA a MM. Juíza de Direito deste Juizado Especial, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002717-20.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ICARO MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA, eis que a tese se confunde com a análise da 

presente demanda. Demais disso, não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização de 

audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar negativação indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento 

de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ICARO MARTINS 

DA SILVA em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

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 Novo 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. Pois bem, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

alega que o protesto na data de 24/04/2017 é indevido, haja vista que 

afirma categoricamente que na data de 06/02/2018 procedeu com todos 

os pagamentos alusivos ao contrato junto a reclamada celebrado em 

17.03.2014, qual foi contemplado com uma carta de crédito para aquisição 

do veículo NV Montana 1.4L, realizando com isso a compra de um veículo 

FIAT UNO VIVACE 1.0, ano 2010/2011. Relata ainda que devido ao 

aumento das parcelas mensais, não conseguiu continuar pagando a partir 

da 35ª parcela o qual ocasionou uma ação de busca e apreensão do bem. 

Alega que durante o trâmite do processo, o carro foi apreendido e leiloado, 

bem como obteve sua finalidade, tal qual a quitação total da dívida 

pendente junto à reclamada. Por fim, seu nome ainda encontra-se incluído 

no cadastro de inadimplentes, bem como protestado no Tabelionato de 

Notas, em razão da dívida devidamente quitada e que por este motivo não 

pode retirar sua carta de crédito feito contemplada pelo Consórcio Gazim, 

pelo que requer liminar para exclusão de seu nome junto ao protesto e 

cadastro de inadimplentes, a declaração de inexistência do avocado 

débito e danos morais. Por sua vez a empresa ré alegou tão somente 

exercício regular de direito e ausência de danos morais, sendo relevante 

esclarecer que a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil 

ou qualquer outro documento que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança dos supostos créditos, e lhe desobrigue de 

responsabilização civil pela cobrança indevida, mormente porque inclusive 

reconheceu em sua peça defensória que em 06/02/2018 restituiu o valor 

de R$ 4.940,49 (quatro mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e 

nove centavos), DEMONSTRANDO COM ISSO QUE A PARTE AUTORA 

NADA MAIS DEVIA A PARTE RECLAMADA NAQUELA DATA, não 

justificando seu nome protestado até a data do ajuizamento deste 

presente feito. Nesse sentido: EMENTA. RELAÇÃO JURÍDICA DE 

CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE PRATICADA 

POR TERCEIROS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE DO NOME DA APELANTE 

NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TENDO 

ARBITRADO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE 

DANO MORAL. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. Neste mundo capitalista, 

esse patrimônio denominado o nome civil ganha extraordinário relevo, 

notadamente para aqueles que integram o extrato social que vive no limite. 

A pureza do nome, sob a perspectiva consumerista, em última análise, 

representa o único atributo igualitário entre os cidadãos-consumidores. 

Nessa esteira de raciocínio, dado o tamanho dano advindo da conduta 

ilícita da apelada, tenho que deva ser majorada a verba indenizatória a 

título de danos morais para o R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sob tais 

fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso manejado pela 

Autora para promover a majoração do quantum indenizatório para o 

patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. (TJ-RJ - 

APL: 00100331120098190008 RJ 0010033-11.2009.8.19.0008, Relator: 

JDS. DES. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de 

Julgamento: 12/12/2014, VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL/ 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/12/2014 17:13) Ora, a parte 

reclamada é responsável pelas cobranças indevidas, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. No caso, a parte autora demonstrou de forma suficiente os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano moral e nexo 

causal, consubstanciado no protesto indevido de seu nome. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. 

DANO PRESUMIDO À PESSOA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANO 

MORAL, ATENDENDO TANTO AO CARÁTER INIBITÓRIO-PUNITIVO COMO 

REPARATÓRIO-COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 40 SM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO CAUSADO AO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70000252494, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31/10/2001) (TJ-RS - AC: 

70000252494 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 31/10/2001, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 
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ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 

(seis mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, 

proporcionalidade, levando em consideração as condições econômicas da 

parte reclamante e reclamada, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento 

indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e por tudo mais que 

nos autos consta, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE 

AUTORA, com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o 

fim de TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR: a) DECLARAR a inexistência dos 

débitos ora discutidos nos autos (R$ 7.780,74); b) e ainda, a título de 

danos morais, CONDENO a parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

da data do evento danoso, inscrição indevida – 24/04/2017 - (Súmula 54 

STJ) e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; c) Determino 

/que a parte reclamada proceda com a retirada do nome da parte 

reclamante dos órgãos do SPC e SERASA. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes caso a determinação do item “c” não seja cumprida. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Defiro a gratuidade da justiça em favor da parte 

reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. Sentença publicada no sistema PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Decisão sujeita 

à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. TATIANE BARROS PERROT Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011061-70.2015.8.11.0045
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DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENA MARI ROMANCINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011061-70.2015.8.11.0045. REQUERENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME REQUERIDO: ELENA MARI ROMANCINI Vistos etc., Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração interposto pela parte reclamante ELENA 

MARI ROMANCINI, ora embargante, encontram razão e merece guarida. 

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Pois bem, a parte 

embargante sustenta com razão que a r.sentença dos embargos de 

declaração (id. 11061569) objurgada foi omissa ao deixar de ter 

oportunizado a embargante a possibilidade jurídica inserta no artigo 10 do 

NCPC/2015 no intuito de conceder a outra parte, de forma antecedente ao 

decreto decisório, a oportunidade de defesa e manifestação sobre a 

juntada de novos documentos. Nesse sentido: Art. 10. O juiz não pode 

decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito 

do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda 

que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ante o 

exposto, conheço e acolho os embargos de declaração opostos pela 

RECLAMADA, nos termos do artigo da Lei n. 9.099/95; e, sano a omissão 

apontada para conceder a embargante as benesses do artigo 10, 435, 

caput, § único, ambos do NCPC/2015, oportunizando a mesma 

manifestar-se sobre os documentos juntados nos id. 8813013 e id. 

8813021 e id. 8813029, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

P. I. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010072-98.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: GABIATTI E GABIATTI LTDA - 

ME EXECUTADO: MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta pela parte autora GABIATTI E 

GABIATTI LTDA - ME em face da parte requerida MARA SANDRA VIAN DE 

OLIVEIRA. Instada a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de modo a 

dar prosseguimento na presente execução, a parte exequente quedou-se 

inerte, deixando transcorrer o aludido prazo. Ante o extrapolamento do 

aludido prazo, in albis, pela parte autora, sem que esta apresentasse 

qualquer manifestação por mais de 30 (trinta) dias, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Diante do exposto, considerando as cominações 

legais insertas no artigo 485, inciso III do NCPC, DECLARO EXTINTA a 

presente execução, sem resolução do mérito, uma vez que a parte 

exequente não promoveu o prosseguimento da mesma, bem como deixou 

de apresentar manifestação. Transitada em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Submeto à apreciação da juíza 

de direito (togada) para fins de homologação, segundo o regimento do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. 

TATIANE BARROS PERROT JUÍZA LEIGA Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002466-02.2018.8.11.0045. REQUERENTE: PATRICIA DE QUADROS 

WERLANG REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Prima facie, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO por 

necessidade de realização de perícia técnica judicial, eis que a lide não 

prescinde de realização de perícia. Demais disso, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO 

C/C RESPONSABILIDADE CIVIL proposta por PATRÍCIA DE QUADROS 
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WERLANG em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil/2015, 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. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

contesta diferença de energia alusivo aos meses de setembro/2017 a 

abril/2018 do valor de R$ 15.386,23 (quinze mil, trezentos e oitenta e seis 

reais e vinte e três centavos), em que constatou suposto desvio de 

energia, pleiteando com isso liminar para abstenção de corte, a declaração 

da inexigibilidade do aludido débito em tela e danos morais. De outro lado, a 

Reclamada demonstrou efetivamente a regularidade da inspeção e 

constatação de consumo excedente de energia após a troca/reparação 

da fiação em que se encontrava com irregularidade onde o “O MEDIDOR 

SE ENCONTRAVA COM BASE E LACRE VIOLADOS E AINDA COM A FASE 

B E C PULSANDO MENOS QUE O NORMAL” em seu relógio na unidade 

consumidora da parte autora, dentro dos regimentos a que alude os 

artigos 129 e 130 da resolução n. 414/2010 da ANEEL, qual resultou 

refaturamento de energia para 11.804kWh, resultando no montante de R$ 

15.386,23 (quinze mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e três 

centavos), tudo conforme a permissão da aludida legislação. Segue o 

entendimento jurisprudencial nesse sentido: Processo: AC 273362009 MA 

Relator(a): MARCELO CARVALHO SILVA Julgamento: 28/10/2009 Órgão 

Julgador: CAXIAS DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO . 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A CONSUMIDOR RESIDENCIAL . 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO . INSTAURAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO . IRREGULARIDADE DETECTADA EM 

INSPEÇÃO NA UNIDADE CONSUMIDORA . NOTIFICAÇÃO PARA 

ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA NO MEDIDOR DE ENERGIA . ACUSAÇÃO 

DE COMETIMENTO DE FURTO . NÃO COMPROVAÇÃO . DANO MORAL . 

INOCORRÊNCIA . APELAÇÃO PROVIDA . I - A inspeção na unidade 

consumidora é exercício regular de direito da concessionária de energia 

elétrica que não exige prévia comunicação para o responsável pelo 

consumo . II - Sendo detectada irregularidade no medidor e havendo 

notificação para acompanhamento de exame laboratorial em medidor de 

consumo de energia, não deve ser declarado nulo o procedimento 

administrativo que impôs, unilateralmente, quantia para recuperação de 

consumo não faturado . III - A advertência de que o desvio de energia 

representa crime previsto noCódigo Penal em comunicado dirigido ao 

responsável pela unidade consumidora não implica, por si só, acusação 

da prática de furto de energia, ou mesmo tipifica o crime de calúnia . IV - 

Não configurados simultaneamente os pressupostos da reparação civil, 

não há que se falar em dever de indenizar . V - Apelação provida . Aliás, 

referida fatura foi extraída com base em critérios técnicos dos artigos 129; 

130, Inciso V e 133, todos da Resolução n° 414/2010, da ANEEL, que 

assim dispõe: “CAPÍTULO XI DOS PROCEDIMENTOS IRREGULARES Seção I 

Da Caracterização da Irregularidade e da Recuperação da Receita Art. 

129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora 

deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e 

apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A 

distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização 

de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir 

o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado 

conforme Anexo V desta Resolução; II - solicitar perícia técnica, a seu 

critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante 

legal; III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a 

violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até 

Resolução 479, de 03.04.2012) IV - efetuar a avaliação do histórico de 

consumo e grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar 

necessário, os seguintes procedimentos; a) medição fiscalizadora, com 

registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 

(quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e 

vídeos. § 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele 

que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º 

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve 

ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita 

a comprovação do recebimento. § 4º A partir do recebimento do TOI, o 

consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela 

perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II 

do § 1º, quando for o caso. § 5º Nos casos em que houver a necessidade 

de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a 

distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado 

no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los 

por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 

6º O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser 

elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que 

certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou 

entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer 

a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a 

distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado. § 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente 

informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para 

realização da avaliação técnica do equipamento. § 9º Caso o consumidor 

não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora 

seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do 

equipamento, desde que observado o disposto no § 7º. § 10. Comprovada 

a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será 

responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado 

por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, 

vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de que 

trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I - utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde 

que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea ?a? 

do inciso V do § 1º do art. 129; II - aplicação do fator de correção obtido 

por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V - 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de 

consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a 

cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior 

a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) 

menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica 

ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores a 

data de emissão do TOI, e a irregularidade não distorcer esta 

característica, a utilização dos critérios de apuração dos valores básicos, 

para efeito de recuperação da receita, deve levar em consideração tal 

condição. Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a 

devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a 

respeito dos seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória 

descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de 

consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e 

reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III - 

elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da 

medição fiscalizadora, quando for o caso; IV - critérios adotados na 

compensação do faturamento; V - direito de reclamação previsto nos §§ 
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1º e 3º deste artigo; e VI - tarifa(s) utilizada(s). § 1º Caso haja 

discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos 

valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à 

distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias. § 2º Na hipótese do § 

1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, o resultado da reclamação ao consumidor, podendo enviar, se for o 

caso, a respectiva fatura de ajuste do faturamento, com vencimento 

previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis. § 3º Persistindo a 

discordância em relação às providências adotadas, o consumidor pode 

contatar a ouvidoria da distribuidora, conforme disposto no art. 201. § 4º 

Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a 

distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o 

reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.” Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. 

IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. REFATURAMENTO. CÁLCULO DO 

DÉBITO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO REGISTRADA. 

APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA 

ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO 

CONSUMIDOR POR DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

PRETÉRITO. PRECEDENTES. I. Constatadas irregularidades no medidor de 

energia elétrica, correto o cálculo do refaturamento, conforme o art. 72, IV, 

b , da Resolução nº 456/2000. II. Ilegal a cobrança do custo administrativo, 

ante a inexistência de comprovação dos valores gastos no procedimento 

de fiscalização. III. Indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, se 

houver inadimplemento do consumidor, por débito de recuperação de 

consumo, pois considerado débito pretérito. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Apelação da parte autora desprovida. Apelação da 

concessionária parcialmente provida. Voto vencido. (Apelação Cível Nº 

70052658291, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 14/08/2013)Reputa-se assim 

existente a relação jurídica entre as partes, mas restando inequívoca a 

inexistência de dano moral a ser reparado. Ademais, a parte autora não 

demonstrou nos autos de forma suficiente que houve a recuperação de 

consumo indevida em sua unidade consumidora. De seguimento, as 

provas encartadas pela parte autora são precárias como força probante 

inequívoca, com a segurança jurídica esperada e obrigatória. Ademais, em 

demandas que se busca indenização por danos morais, não se admite a 

presunção dos fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a 

demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado. 

Outrossim, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e a 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. (...) Incumbe ao 

autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos 

termos do art. 333, I, CPC. Havendo cláusula que permite a renovação 

automática do seguro uma única vez, e tendo a Recorrida alegado na 

inicial que compareceu na agência bancária do Reclamado e requereu a 

manutenção do contrato, não há o que se falar em ato ilícito. Recursos da 

Reclamada provido. Ação julgada improcedente Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar.? (TJMT ? Turma Recursal Única - 

Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, j. 27.02.2015) (negritei) 

Essas premissas forçam reconhecer que a improcedência dos pedidos é 

a medida que se impõe. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão 

contida na inicial, com julgamento do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Por pertinência revogo os efeitos da 

liminar. Defiro a gratuidade da Justiça em favor da parte reclamante, a teor 

da Lei n. 1.060/50. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos. Homologo 

a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001799-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE FATIMA CARLETT HENRIQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001799-50.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SOLANGE DE FATIMA 

CARLETT HENRIQUE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração interposto pela parte reclamada ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ora embargante, 

encontram razão e merece guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei n. 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. Pois bem, a parte embargante sustenta com razão que a 

r.sentença objurgada foi contraditória aos limites requeridos na exordial, 

pois que condenou esta embargante a danos morais, ultrapassando os 

pedidos declinados no objeto da proemial. In casu, denoto que a 

r.sentença objurgada reconheceu direito não pleiteado na reclamação 

inicial pela reclamante, eis que o julgamento ultra ou extra petita, mesmo 

fundado no art. 6º da Lei nº 9.099/95, consiste numa violação ao princípio 

do contraditório, já que o réu (ou reclamado) não teria se defendido das 

questões não postas no pedido inicial apreciadas na sentença. Façamos, 

primeiramente, uma análise do princípio do contraditório. “...consiste na 

necessidade de ouvir a pessoa perante a qual será proferida a decisão, 

garantindo-lhe o pleno direito de defesa e de pronunciamento durante todo 

o processo... Decorrem três conseqüências básicas desse princípio: a) a 

sentença só afeta as pessoas que foram parte no processo, ou seus 

sucessores; b) só há relação processual completa após regular citação 

do demandado; c) toda decisão só é proferida depois de ouvidas ambas 

a s  p a r t e s . ” 

(http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista03/revista0

3_47.pdf).” É exatamente o que ocorre no caso do art. 461, do CPC, em 

que o autor não poderá receber algo estranho ao conteúdo da demanda e 

tampouco o réu será surpreendido com uma sentença que inovou, 

reconhecendo direito sobre cujo pedido ele não teve oportunidade de 

pronunciar-se, ou sobre o qual deveria pronunciar-se. Ante o exposto, 

conheço e acolho os embargos de declaração opostos pela RECLAMADA, 

nos termos do artigo da Lei n. 9.099/95; e, sano a contradição apontada 

para fazer constar no dispositivo da r.sentença o seguinte teor: “ (...) 

Posto isso, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código do Processo Civil, da demanda 

ajuizada SOLANGE DE FATIMA CARLETT HENRIQUE em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A para tão 

somente DETERMINAR que a Reclamada proceda com a revisão das 

faturas de outubro de 2016 a maio de 2017, chegando-se ao cálculo com 

base na Resolução Normativa nº 414/2010”. P. I. Submeto os autos a M.M. 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos. Homologo 

a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88087 Nr: 1941-13.2013.811.0045

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFDS, GFDS, JKFDL, AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Incialmente, cumpra-se o que estabelece o art. 1.043, da CNGC: “Quando 

o cumprimento da sentença se processar nos termos do artigo 523, do 

CPC, não estará sujeito à cobrança de custas, devendo a secretaria 

comunicar ao Cartório Distribuidor, para as devidas anotações”.

Intime-se a parte devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor do débito, acrescido de custas, consignando, que caso não o 

efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez) por cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1º).

Cálculo apresentado à p. 73 dos autos.

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 152761 Nr: 1591-49.2018.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GICELE CRISTINA DA COSTA

 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: ELIANE LUCHINA GONÇALVES 

- OAB:66227-PR, 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, THAÍS SILVA ESQUIAPATI - 

OAB:OAB/SP384.530

 "[...] Assim, embora a tese firmada pelo STJ tenha perfeita relação com a 

matéria aqui discutida, os requisitos nela fixados não podem ser 

automaticamente exigidos no caso em exame, eis que o presente visa, tão 

somente, o cumprimento de liminar deferida nos autos da Ação Civil 

Pública, código: 134073, distribuída em data anterior ao julgamento do 

RESP 1.657.156-RJ, prevalecendo, portanto, na íntegra, os requisitos 

dispostos na liminar proferida naqueles autos.Superada tal questão, e uma 

vez julgado o RESP 1.657.156-RJ, necessário se faz o prosseguimento do 

feito.Ressalta-se, que no presente feito objetiva-se apenas o cumprimento 

da liminar concedida nos autos da Ação Civil Pública n° 134073, sendo 

cabível somente a impugnação ao cumprimento da liminar. Assim, a 

apresentação de contestação e impugnação (pp. 51/69, 72/82 e 83/99) 

não se fazem oportunos no bojo do presente auto, eis que a 

angularização processual, apresentação de defesa e resposta, e, 

posterior julgamento do mérito ocorrerá nos autos principais (ACP – 

Código n° 134073). Desta feita, desentranhem-se as contestações 

apresentadas às pp. 51/69 e 72/82, bem como a impugnação de pp. 83/99, 

entregando-os aos causídicos subscritores.No mais, abra-se vistas à 

Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso- Núcleo de Lucas do Rio 

Verde/MT, para que requereira o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 104860 Nr: 1215-68.2015.811.0045

 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: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 Intime-se a parte autora, para que manifeste, no prazo de 15(quinze) dias, 

sobre os cálculos apresentados pelo INSS de pp. 74/77.

Se concordes, determino a expedição de precatório e ou requisitório de 

pequeno valor.

Intime-se.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85293 Nr: 4871-38.2012.811.0045

 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: JOSIAS DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELECOMUNICAÇÕES SUCESSORA DA 

BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 "[...] Isso posto, determino a SUSPENSÃO do cumprimento de sentença, 

até que tenha o exequente habilitado seu crédito na recuperação judicial 

em curso, bem como inserido no quadro geral de credores do Grupo Oi, 

que deverá ser informado a esse Juízo pela parte exequente, no prazo de 

30 (trinta) dias.Após, com a manifestação da parte exequente, voltem os 

autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105842 Nr: 1718-89.2015.811.0045

 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: ANDREA PALUDO, EDINALVA PEREIRA FILHOS, 

EVANDRA OLIVEIRA DE SOUSA, FATIMA MARIA FIGUEIREDO DA SILVA, 

FLAVIANE BATISTA ONETTA, IRENE CORDEIRO, SILVANEIDE DE 

OLIVEIRA, MARLI SCHREIBER, ORISVALDO NUNES MAGALHÃES, 

PRISCILA COSTA DE OLIVEIRA

 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

 Vistos.

Verifica-se dos autos que a parte requerida peticionou às pp. 1040/1041, 

alegando a suspeição do expert nomeado para a realização da perícia.

Isso posto, intime-se o perito, para que manifeste-se acerca da petição de 

pp. 1040/1041, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a manifestação, conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35974 Nr: 987-69.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE BENJAMIM DE DAVID, ROSALIA IGNES V. 

DE DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 VISTOS.

Verifica-se às pp. 412/413, que a parte autora requereu a expedição do 

alvará judicial da importância depositada na conta judicial (p. 351), bem 

como requereu a intimação da parte exequente para o pagamento da multa 

de 5% (cinco por cento), conforme condenação imposta no Agravo 
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Interno n° 1774/2018 – APL 98237/2017 (pp. 480/482).

Cálculo do valor executado já anexado (p.478).

Pois bem. Considerando que o recurso interposto pela instituição 

financeira executada não fora conhecido (pp. 467/473), defiro o pedido de 

levantamento do valor depositado em Juízo (p. 351), conforme 

anteriormente determinado na sentença proferida às pp. 407/409.

 Expeça-se o competente alvará judicial, para levantamento da quantia de 

R$ 134.212,53 (cento e trinta e quatro mil duzentos e doze reais e 

cinquenta e três centavos), com os acréscimos pertinentes, se gerados, a 

ser depositada na conta bancária indicada à p. 487, eis que a sociedade 

de advogados possui poderes para receber valores, conforme 

substabelecimento encartado à p. 431 dos autos. Observe-se as cautelas 

de estilo.

Em seguida, intime-se o Banco do Brasil S/A, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito (p. 478), acrescido de custas, 

consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante 

será acrescido de multa de 10% (dez) por cento e honorários 

advocatícios (CPC, art. 523, § 1º).

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39502 Nr: 4529-95.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI SCOPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL FRASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, DEFIRO o pedido formulado para converter a presente 

execução de obrigação de fazer em quantia certa, nos termos do disposto 

no art. art. 816, do NCPC c/c art. 824 e seguintes todos do NCPC e 

ordeno:1. A citação do executado, por meio dos seus respectivos 

causídicos (se houver), via diário da justiça eletrônico, ou caso 

inexistente, pessoalmente, para que pague o débito, conforme cálculo de 

p. 68, no prazo de 3 (três) dias, mais honorários, custas processuais e 

demais cominações legais, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quanto bastem para quitação do débito;3. No mandado de citação deverá 

constar a ordem de penhora e avaliação a ser cumprido pelo oficial de 

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

lavrando-se auto e intimando os executados;4. Tratando-se de penhora de 

bem imóvel deverão ser intimados do ato os cônjuges dos devedores; 5. 

Caso haja pagamento do valor devido no prazo acima fixado, os 

honorários serão reduzidos pela metade (art. 827,§3º, do NCPC);6. Fixo os 

honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) incidente 

sobre o valor do debito.Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35378 Nr: 5656-05.2009.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÚLTIPLA COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOM JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 57

Expeça-se mandado para citação dos executados, Clairton Cesar Peres, 

Salete Piccini Parizoto, Flávio José Boita e Osmar Luiz Parizotto, e ainda 

como representantes da empresa, Multipla Com. de Piscinas Ltda e outros, 

no endereço constante da certidão de divida ativa de p. 58, independente 

do pagamento de diligências do Oficial de Justiça.

Por outro lada, considerando que o STJ definiu em sede de julgamento de 

recurso repetitivo, Recurso Especial N° 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), 

Relator: Ministro Mauro Campbell, como devem ser aplicados o art. 40 e 

parágrafos da Lei de Execução Fiscal (6.890/80), intime-se o exequente, 

para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente no 

presente caso. Prazo: 15 (quinze) dias.

Após, torne-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34300 Nr: 4104-05.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LUIZ GOULART, JOSÉ APARECIDO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO ARDERGHI BRIZOLA JUNIOR, SOELI 

KAIPER ARDENGHI BRIZOLA, CAROLINA ARDENGHI BRIZOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOCIR JOÃO RÓDIO - 

OAB:16.127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se pessoalmente o exequente, para que de o regular andamento no 

feito, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 154821 Nr: 2749-42.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA REGINA COELHO SCHLOTTEGEN, CLAUDIA 

ANDREIA COELHO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI POMPEO DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN PIERRE DE LIMA - 

OAB:RS/44763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Rambo Lucca de 

Abreu - OAB:

 Defiro parcialmente o pedido de pp. 46/47.

Aguarde-se somente o prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte 

apresente o novo endereço da testemunha.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e proceda a 

devolução da deprecata.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 123952 Nr: 2529-15.2016.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSO INFANTIL LTDA-ME, SANDRA 

SIMON, ONASSIS HENRIQUE SIMON RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 25.

Expeça-se mandado, independente do pagamento da diligência do oficial 

de justiça, para citação dos executados SANDRA SIMON e ONASSIS 

HENRIQUE SINOM RONDON.

Efetuei nesta pesquisa, pelo sistema Renajud, contudo nada foi 

encontrado em nome da empresa, UNIVERSO INFANTIL LTDA - ME, CNPJ 

04.086.215/0001-28, conforme anexo.

Intime-se a Fazenda. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105563 Nr: 1572-48.2015.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDA, JSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:MT/20.958-B, LEANDRO JESUS P. TORRANO - DEFENSOR 

PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:MT0011343B

 Intime-se a exequente para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se 
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manifestar quanto à proposta para quitação do débito alimentar 

apresentada pelo executado (pp. 56/62).

Com a juntada de manifestação ou decorrido o prazo in albis, abra-se 

vistas ao Ministério Público, em seguida, conclusos com urgência.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 20342 Nr: 1687-84.2006.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.C. PRODUTOS QUIMICOS E EQUIPAMENTOS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 110.

Expeça-se mandado para citação dos executados, Cleverson Rubio 

Borsato e Lady Jane Dall Agnol e ainda como representante da empresa, 

L.C. Produtos Químicos e Equipamentos Ltda, no endereço constante da 

certidão de divida ativa, independente do pagamento de diligências do 

Oficial de Justiça.

Por outro lada, considerando que o STJ definiu em sede de julgamento de 

recurso repetitivo, Recurso Especial N° 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), 

Relator: Ministro Mauro Campbell, como devem ser aplicados o art. 40 e 

parágrafos da Lei de Execução Fiscal (6.890/80), intime-se o exequente, 

para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente no 

presente caso. Prazo: 15 (quinze) dias.

Após, torne-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86819 Nr: 621-25.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T.O COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP, 

TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA VAN DERLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Paula de Sousa - 

OAB:99525/MG

 Defiro o pedido de suspensão do processo, pelo prazo de 1(um) ano.

Decorrido o prazo, cerifique-se e intime-se a Fazenda a se manifestar 

sobre o prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 152553 Nr: 1450-30.2018.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA ANTONIO HUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAURIOS KUHN - 

OAB:PR/27.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 18.

Cumpra-se conforme requerido.

Expeça-se novo mandado para penhora e avaliação do veículo indicado 

na deprecata, bem cinitmação da penhora, acaso realizada.

Em caso de não encontrado o bem, intime-se o executado, para que nos 

informe a real localização do veículo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 278 Nr: 5-51.1993.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS IVAN PERAZZA, MARZEU ZELAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MÜHL - 

OAB:14.573/PR, JOSE S. DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT, 

MIRIAN C. RAHMAN MÜHL - OAB:4.624/MT

 VISTOS.

Conforme se vê às pp. 465/467, as partes pugnaram pela homologação do 

acordo da presente execução, contudo, o advogado subscritor não 

possui procuração dos autos, com outorga de poderes para tal ato.

Desta feita, intime-se a parte exequente, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente nos autos a procuração com outorga de poderes para a 

Dr. Adelar Comiran, eis que se faz imprescindível para a homologação do 

acordo formulado entre as partes às pp. 465/467.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99650 Nr: 5677-05.2014.811.0045

 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: AGE, PLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIA CANDIDA RODRIGUES 

BELMONT - OAB:24465/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PEDIDO DE 

TUTELA PARCIAL ANTECIPADA DE ALIMENTOS EM CARÁTER LIMINAR, 

tendo as partes acima qualificadas.

As partes, em audiência de conciliação realizada as pp. 104 e verso, 

entabularam acordo quanto a realizaçao do DNA, alimentos e direito de 

visitas, requerendo a sua homologação, caso o exame de DNA restasse 

positivo, confirmando a paternidade vindicada na inicial.

Pois bem, o exame de DNA foi realizado e encontra-se acostado as pp. 

107/109, cujo laudo restou positivo, confirmando que o requerido, Adrian 

Gaspar Bergoglio é pai biológico do autor, Aquiles Gabriel Evangelista.

Assim, verificando que as partes assinaram pessoalmente o acordo, 

ambos assistidos por seus respectivos advogados, sendo o requerido 

ainda acompanhado por tradutor nomeado, a homologação de rigor se 

impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes, que diz respeito a 

paternidade, alimentos e direito de visitas, via de consequência, DECLARO 

o requerido, Adrian Gaspar Bergoglio, pai biológico do autor, Aquiles 

Gabriel Evangelista e, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC, 

fazendo-o por sentença.

Após o trânsito em julgado da sentença determino que seja oficiado ao 

Cartório de Registro de Pessoal Natural, para que acrescente o nome do 

requerido, Adrian Gaspar Bergoglio, como pai biológico do autor e, de 

seus avós paternos, devendo constar, que o autor passará a adotar o 

seguinte patronímico: Aquiles Gabriel Evangelista Bergoglio.

Proceda ainda com a expedição de certidão para pagamento do tradutor, 

no valor arbitrado de R$ 500,00 (quinhentos reais).

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 123579 Nr: 2340-37.2016.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDS, EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a possível herdeira, ex-companheira do “de cujus”, no endereço 
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indicado à p. 08.

Oficie-se ao INSS, a fim de que informe este Juízo acerca da existência de 

demais herdeiros habilitados em nome do falecido, conforme já 

determinado à p. 44-verso.

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a inventariante apresente 

aos autos cópia das matrículas atualizadas dos imóveis que integram o 

espólio, bem como outros documentos que entender pertinente.

No mesmo prazo deverá juntar certidões negativas de débitos da Fazenda 

Pública municipal, estadual e federal, além de comprovar o recolhimento do 

imposto sobre transmissão causa mortis (ITCD), ou de sua isenção nos 

termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, declaração esta que deverá ser 

emitida pela agência fazendária competente.

Após, cite-se a Fazenda Pública, nos termos do art. 626, do CPC.

Ultimas as providências acima, torne-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 8996 Nr: 334-14.2003.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BRISOLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 Indefiro o pedido retro, tendo em vista que existe penhora realizada nos 

autos (p. 163).

Assim, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito. Prazo: 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 125526 Nr: 3253-19.2016.811.0045

 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: KAUANE BEATRIZ PEREIRA DE JESUS, DIVAN LEITE DE 

JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834, Deiziane Padilha Silva Quintana - OAB:OAB 

MT 14834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 Indefiro a produção de provas na modalidade requerida pela parte ré (p. 

62), uma vez que não houve a indicação de como as provas produzidas 

nos autos da Medida de Proteção à Criança n.º 6432-58.2016.811.0045, 

código: 131502, em trâmite na 2ª Vara Cível desta Comarca, seriam 

aproveitáveis ao presente feito, eis que aqui se discute, tão somente, a 

revisão dos alimentos anteriormente impostos.

Ademais, embora a requerida tenha alegado que as partes envolvidas 

naquela lide sejam as mesmas da presente demanda, não restou 

demonstrando a similitude do pedido ou causa de pedir (art. 55, CPC), eis 

que, conforme já dito, a presente ação tem por objeto somente a revisão 

dos alimentos fixados em favor da menor KAUANE BEATRIZ, enquanto 

que na ação n.º 6432-58.2016.811.0045, código: 131502, cuida-se de 

medida de proteção à criança, procedimento especial processado perante 

a Vara da Infância e Juventude, diante da gravidade da situação posta em 

exame, qual seja, a violação dos direitos dispostos na Lei n.º 8069/90 

(ECA).

Tampouco, verifica-se no caso, a existência de risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.

Posto isto, indefiro o apensamento da presente ação à Medida de Proteção 

à Criança código: 131502.

Diante da ausência de requerimento de outras provas pelas partes, 

declaro encerrada a fase instrutória.

Intime-se a requerida para se manifestar quanto à contraproposta 

apresentada pela parte autora, no que concerne aos alimentos (p. 65).

Com a juntada de manifestação ou decorrido o prazo in albis, abra-se 

vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41371 Nr: 1677-64.2011.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA RIO PORTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA, SUELI MARILDE DENTI, 

CELSO IZIDORO VIGOLO, IVANIA CARMEM FACINI VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Rafael Perius - 

OAB:20089/0, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B/MT

 VISTOS.

Defiro o pedido de constrição on-line, via sistema Bacenjud (pp. 165/166).

Procedia a constrição on-line nas contas correntes da depositária FIAGRIL 

LTDA e, como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a 

ordem de bloqueio foi cumprida integralmente, com a transferência da 

quantia de R$ 268.589,31 (duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e 

oitenta e nove reais e trinta e um centavos), para conta de depósitos 

judiciais do Tribunal de Justiça.

Destaco que a transferência imediata dos valores para conta judicial se 

impõe como necessária para evitar a perda de rendimentos e para 

assegurar, conforme o caso, a restituição integral dos valores à 

depositária ou a satisfação do crédito ao exequente com a devida 

correção monetária e juros.

Assim, intime-se a empresa depositária, FIAGRIL LTDA, da constrição 

realizada para, querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Não sendo apresentada manifestação no prazo acima assinalado, desde 

já, certifique-se.

Ciência à exequente do bloqueio, devendo, desde logo, requerer o que 

entender de direito para prosseguimento do feito. Prazo: 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109023 Nr: 3385-13.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROVERSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN UGOLINI ROVERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 Em atenção ao petitório da Fazenda Pública Estadual (pp. 63/64), procedi 

busca de bens/direitos em nome da falecida, através dos sistemas 

BACENJUD e RENAJUD, tendo localizado bem móvel não arrolado pelo 

inventariante nos presentes autos (extratos em anexo).

Dessa forma, intime-se o inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, 

se manifestar acerca da petição da Fazenda Pública Estadual (pp. 63/64), 

bem como sobre as informações obtidas através do sistema RENAJUD, 

devendo desde logo justificar o motivo de não ter arrolado o veículo 

HONDA/CG 125 TITAN KS, placa: KAB-4828, no presente inventário.

Ademais, considerando que o veículo encontrado em nome da falecida 

encontra-se gravado de alienação fiduciária, deverá o inventariante juntar, 

no mesmo prazo, o respectivo contrato tido com o credor fiduciário, a fim 

de que se possa verificar a situação do financiamento.

Também, no aludido prazo, deverá juntar certidões negativas de débitos 

da Fazenda Pública estadual, além de comprovar o recolhimento do 

imposto sobre transmissão causa mortis (ITCD), ou de sua isenção nos 

termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, declaração esta que deverá ser 

emitida pela agência fazendária competente.

Ultimadas as providências acima, abra-se vistas à Fazenda Pública 

Estadual, após, ao Ministério Público, haja vista o interesse de menor no 

presente feito.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41869 Nr: 2178-18.2011.811.0045

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

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8227

 Indefiro o pedido de penhora do imóvel objeto da matrícula n.º 33.218 do 

CRI de Sorriso, formulado às pp. 159/160, haja vista que, embora a 

exequente tenha inicialmente, comprovado a averbação da presente ação 

na matrícula do imóvel em questão (p. 65), posteriormente, a própria 

credora peticionou requerendo o cancelamento da referida averbação, 

diante da anterior alienação do imóvel à terceiro (pp. 107/114), sendo o 

pleito prontamente atendido por este juízo (p. 115/116).

Assim, considerando as informações da própria exequente de que imóvel 

objeto da matrícula n.º 33.218 do CRI de Sorriso não pertence mais ao 

executado, não há que se falar em penhora, tampouco, avaliação do 

referido bem.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para o exequente juntar certidão de 

inteiro teor dos demais imóveis em nome do executado que pretende 

penhorar.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91747 Nr: 5631-50.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO NORTE SERVIÇOS DE COLHEITA 

LTDA - ME (CENTRO NORTE COLHEITA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifica-se que, por um equívoco, fora incluído no 

polo passivo da presente ação somente a empresa CENTRO NORTE 

SERVIÇOS DE COLHEITA LTDA – ME, ausente a pessoa de FERNANDO 

PRECEGUEIRO IVO, também indicado para figurar no polo passivo da lide, 

conforme consta da inicial.

Tal engano acarretou na expedição de mandados de citação somente em 

nome da empresa executada, não sendo procurado, tampouco, citado, o 

executado FERNANDO PRECEGUEIRO IVO.

Assim, antes da análise do pedido retro determino a citação do executado 

FERNANDO PRECEGUEIRO IVO, no endereço obtido através do SIEL (em 

anexo).

Localizado o executado FERNANDO, determino a renovação da citação da 

empresa CENTRO NORTE SERVIÇOS DE COLHEITA LTDA – ME, na sua 

pessoa, eis que representante da empresa devedora, conforme 

assinatura lançada na cédula de crédito bancário encartada aos autos 

(pp. 11/16).

No mais, determino à remessa do feito ao Distribuidor a fim de que retifique 

o polo passivo da ação, devendo incluir o executado FERNANDO 

PRECEGUEIRO IVO. Anote-se no sistema Apolo, capa dos autos e onde 

mais couber.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101399 Nr: 22194-85.2014.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMR, JDCS, CAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do certificado à p. 74, OFICIE-SE ao Juízo da Comarca de Santa 

Helena/PR, processo n.º 000000869.2015.816.0150 e processo n.º 

0000268-15.2016.816.0150, a fim de que proceda a transferência dos 

valores depositados pelo executado nos respectivos processos, 

diretamente para a conta corrente da representante dos exequentes, 

indicada às pp. 24 e 29 e 45 destes autos, qual seja: Agência: 1268, OP: 

013, Conta Poupança: 00025004-2, titular: JUCEMARA COSTA SILVESTRE, 

CPF: 038.621.399-21, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Envie em anexo ao ofício, cópia da presente decisão, dos dados da 

representante dos exequentes (p. 10), bem como dos dados bancários 

dispostos à p. 24.

Ainda, considerando a informação de que os exequentes estão 

atualmente residindo com sua genitora na comarca de Sorriso/MT 

(endereço declinado à p. 58), determino a remessa do feito àquela 

comarca, com a finalidade de possibilitar aos exequentes o melhor 

acompanhamento do andamento do processo.

Em razão disso, DECLINO da competência, devendo os autos serem 

remetidos para a Comarca de Sorriso/MT.

Expedido o ofício nos termos acima determinados e transitada em julgado a 

presente decisão, proceda a Secretaria Judicial a remessa dos autos, com 

as baixas e anotações legais.

P.R.I.C, dando-se ciência ao Ministério Público.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005449-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FORMAX AGROCIENCIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL MORADOR OAB - PR24327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (EXECUTADO)

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (EXECUTADO)

GMB COMERCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005449-71.2018.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTES: FORMAX AGROCIÊNCIA LTDA. 

EXECUTADO: GMB COMÉRCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA, CARLOS 

GUSTAVO FABRIN BOULHOSA e PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA. 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, 

ajuizada por FORMAX AGROCIÊNCIA LTDA., em face de GMB COMÉRCIO 

DE MICRONUTRIENTES LTDA, CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA e 

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA. Cite-se o executado para pagar o 

débito no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, conforme 

demonstrativo de ID n° 17096710, acrescido de juros e correção 

monetária, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 829, do CPC. Do mandado de citação constarão, também, 

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

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

lavrando-se auto, com intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC). A 

penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros 

forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC). Os embargos 

serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado conforme o caso 

(art. 915 do CPC). Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez 

por cento) do valor da causa. Consigne no mandado que, caso haja o 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC). 

CONDICIONO O CUMPRIMENTO DA DECISÃO AO PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 17 de dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005474-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. Z. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA LUCIA ZAMONER OAB - 900.962.151-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO PEREIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1005474-84.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 
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caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde, 18 de dezembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001894-21.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. A. P. (REQUERENTE)

A. A. D. A. (REQUERENTE)

B. A. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO MARQUES FRANCO OAB - GO0031397A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. L. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do 

advogado da parte Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, promova o pagamento das diligências do Oficial de Justiça 

para cumprimento da determinação. Fica advertido o Sr. Advogado que o 

pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Saliento 

que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo encontram-se 

claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da 

Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à 

Central de Mandados, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado. ÁGUA BOA, 

18 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001861-31.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO JOSE DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO OAB - DF41689 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE INACIO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001861-31.2018.8.11.0021 REQUERENTE: SIMAO 

JOSE DOS SANTOS JUNIOR 1) Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 17 

de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001884-74.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR CLAUDIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO ARANTES MEDEIROS OAB - GO31388 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON JOSE RAFFAELLI (REQUERIDO)

RAFFAELLI TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001884-74.2018.8.11.0021 REQUERENTE: EDIMAR 

CLAUDIO DE OLIVEIRA 1) Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 17 

de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001886-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR CLAUDIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO ARANTES MEDEIROS OAB - GO31388 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMIRO RIBOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001886-44.2018.8.11.0021 REQUERENTE: EDIMAR 

CLAUDIO DE OLIVEIRA 1) Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 
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das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 17 

de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001889-96.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO HENRIQUE THOMAZ CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO MORENO LOPES OAB - SP223426 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001889-96.2018.8.11.0021 AUTOR(A): JULIO 

HENRIQUE THOMAZ CORDEIRO Malgrado tenha a parte autora requerido 

os benefícios da assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a 

existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais 

para a concessão de gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, 

parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil), intime-se a parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove o preenchimento dos referidos pressupostos. Cumpra-se. Água 

Boa, 18 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001872-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANINHA NARDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001872-60.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Malgrado tenha a parte autora deixado 

de requerer os benefícios da assistência judiciária, é possível perceber a 

ausência de recolhimento das custas e despesas de ingresso. Embora 

tenha a parte colacionado um suposto comprovante de recolhimento das 

taxas e custas processuais, em consulta ao Sistema de Controle e 

Arrecadação, foi possível aferir a arrecadação com vinculação ao feito, 

somente da guia referente à diligência. Assim, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das 

custas e despesas processuais de forma vinculada ao Processo Judicial 

Eletrônico, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 

290 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 18 de 

dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001882-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BELCAR VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE CORREA LIMA OAB - GO11025 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY FERNANDES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001882-07.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BELCAR 

VEICULOS LTDA Malgrado tenha a parte autora deixado de requerer os 

benefícios da assistência judiciária, é possível perceber a ausência de 

recolhimento das custas e despesas de ingresso, bem como a referente a 

diligência do Sr. Oficial de Justiça. Além de não constar dos autos, os 

respectivos comprovantes de recolhimento, em consulta ao Sistema de 

Controle e Arrecadação, foi possível aferir a inexistência de arrecadação 

de eventuais guias vinculadas ao feito. Assim, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das 

custas e despesas processuais, bem como de diligência, de forma 

vinculada ao Processo Judicial Eletrônico, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 18 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000280-15.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

H. M. D. S. (TESTEMUNHA)

J. D. S. B. (TESTEMUNHA)

P. L. G. D. S. (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte requerida para 

responder ao recurso interposto de ID nº 16113268 no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000454-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ERCICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queira, manifeste-se nos autos com aquilo que entender de direito, tendo 

em vista o laudo pericial juntado aos autos (Id 16975873), que segue 

vinculado.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000985-76.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA NALIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON BARBOSA DA SILVA JUNIOR OAB - GO16312 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JOAO NALLIN (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte 

inventariante/autora para informar nos autos acerca do inquilinos dos 

imóveis pertencentes ao espólio, com qualificação e endereço, para 

intimação dos mesmos, conforme determinado na decisão de ID nº 

15981353.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001893-36.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR FILHO FREIRES DOS SANTOS (AUTOR(A))

LUIZ ANTONIO BERTASSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELMAR VICENTE DE LIMA OAB - GO9780 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEIAS DELATORE DA SILVA (RÉU)

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001893-36.2018.8.11.0021 DESPACHO Da análise da peça inicial e 

de seus documentos, os autores não informaram ou juntaram o pagamento 

das custas e despesas processuais com base no proveito econômico. 

Além disso, o sistema “PJE” não acusou a existência de guia de custas 

emitidas pelos demandantes. Preceitua o artigo 321 do Código de 

Processo Civil[1] a possibilidade de emenda ou complementação da inicial 

quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 

do mesmo diploma instrumental. 1 – Dessa forma, INTIMEM-SE os 

requerentes para efetuar o pagamento das custas e despesas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – Decorrido o 

prazo, venham os autos CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 18 

de dezembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz de Direito [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000179-75.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. C. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, do inteiro teor do Despacho 

proferido (Id 17139875), que segue vinculado, o qual designou audiência 

de conciliação/mediação para o dia 06/02/2019, às 17h00min (MT), no 

CEJUSC desta Comarca, e deu outras providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001873-45.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS REIS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEIXOTO DE JESUS 37096559191 (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, do inteiro teor do Despacho 

proferido (Id 17136734), que segue vinculado, o qual designou audiência 

de conciliação/mediação para o dia 06/02/2019, às 16h30min (MT), no 

CEJUSC desta Comarca, e deu outras providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001258-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONICE SOARES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES OAB - MT24153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO OLIVEIRA ALVES (RÉU)

ODENILDE DE LACERDA ALVES (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora do ofício 

nº 124/2018 do CRI de Canarana/MT - ID nº 17074909 - para requerer o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001867-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DA ENERGISA MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

decisão de ID nº 17155289.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001853-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SHALON DIESEL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDES BORGES GONDIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001853-54.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Trata-se de execução 

por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do 

CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor para a 

satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na 

forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos 

legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE que a citação 

aos devedores deverá ser realizada pessoalmente, não podendo ser 

entregue a pessoa diversa, sob pena de nulidade do ato. Fica por ora 

prejudicada a realização dos atos de constrição. 2 – FIXA-SE desde já os 

honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de 

pagamento integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC). 3 – EXPEÇA-SE certidão de 

distribuição da execução, nos termos do art. 828 do CPC. 4 – Realizada a 

citação, não havendo notícia do pagamento da dívida no prazo acima 

aludido, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste no sentido de indicar bens dos executados à penhora, sob pena 

de adoção do procedimento previsto no art. 921, §1º do Código de 

Processo Civil. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 18 de dezembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001874-30.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DESCIONILIA SILVINO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR SILVINO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001874-30.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação de 

interdição ajuizada por DESCIONILIA SILVIO SANTOS em face de VALMIR 

SILVINO SANTOS, visando à regulamentação de curatela em razão do 

acometimento de enfermidade que se encontra o interditando. Alega a 

requerente que é genitora do interditando, estando ele incapacitado de 

exercer os atos da vida civil em razão do quadro de epilepsia (CID G40.9) 

com desenvolvimento neuropsicomotor atrasado, o qual apresenta crises 

convulsivas desde os 06 (seis) meses de vida, necessitando de auxílio 

integral para a realização das atividades básicas. Requereu a título de 

tutela de urgência que seja deferida liminar para o fim de nomeá-la como 

curadora provisória do interditando. Vieram os autos conclusos. É o relato 

do essencial. Fundamenta-se e decide-se. O Novo Código de Processo 

Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo 

contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988 

denominada de Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura 

das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia 

com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras 

constitucionais. Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, 

que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a 

tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza 

jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 do Código de Processo Civil[1] disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 
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antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo 

(assecuratório). Analisando os autos, ainda que possa verificar a 

existência de probabilidade do direito, por outro lado, não restou 

demonstrado o outro requisito indissociável, qual seja, o risco ao resultado 

útil do processo. Saliente-se que o novel código instrumental (Lei n. 

13.105/2015) autoriza o deferimento de curatela provisória apenas quando 

demonstrada a urgência da medida, conforme se verifica pelo art. 749, 

parágrafo único do CPC[2]. Destarte, ainda que pela fragilidade dos 

elementos probatórios nos autos se entendesse pela existência da 

probabilidade do direito atinente à impossibilidade de praticar os atos da 

vida civil sem representação, reputa-se que não houve a demonstração 

de risco à utilidade do processo que justificasse de plano o deferimento da 

curatela provisória. Ante o exposto, com suporte nos artigos 300 e 749, 

Parágrafo único, ambos do novel CPC, este Juízo INDEFERE a liminar 

vindicada pelo requerente. 2 – Considerando a disposição do art. 751, do 

CPC[3], CITE-SE a interditanda para comparecer ao interrogatório, que fica 

desde já designado para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 16h00min (MT) 

a ser realizado na sala de audiências deste Juízo. 3 – CIÊNCIA à 

Defensoria Pública mediante carga dos autos. 4 – NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público acerca do ato mediante carga do processo. 5 – 

CUMPRA-SE. Água Boa-MT, 17 de dezembro de 2018. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. [2] Art. 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os 

fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar 

seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o 

momento em que a incapacidade se revelou. Parágrafo único. Justificada a 

urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a 

prática de determinados atos. [3] Art. 751. O interditando será citado para, 

em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará 

minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, 

preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer 

necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar 

atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e 

respostas.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001867-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DA ENERGISA MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001867-38.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de mandado de 

segurança individual impetrado por ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA. em 

detrimento de suposto ato coator cometido pelo DIRETOR PRESIDENTE DA 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos 

qualificados no encarte processual. Em resumo, visa à impetrante à 

concessão de liminar a fim de que seja ordenada a autoridade coatora a 

tomar providências no sentido de executar obras visando à extensão de 

rede de média e baixa tensão, implantação de 146 (cento e quarenta e 

seis) postes e 05 (cinco) transformadores trifásicos, consoante o 

instrumento firmado entre as partes. Com a petição inicial vieram 

documentos. É o relato do essencial. Vieram os autos conclusos. É o 

relato do essencial. Fundamenta-se. Decide-se. Em análise do caso em 

tela, sobreleva registrar que o objeto litigioso desta demanda difere, 

sensivelmente, do mandado de segurança impetrando no PJE sob o n. 

1000628-72.2018.8.11.0029 distribuído na 2ª Vara da Comarca de 

Canarana/MT, onde este Magistrado também exerce suas funções 

jurisdicionais. No processo ajuizado na Comarca de Canarana/MT, como 

se pode observar, há indicativo de que a concessionária não teria 

realizado as obras no prazo consignado na carta n. 41072235/2017, 

acostado naqueles autos no evento n. 17018916, isto é, teria 

supostamente ocorrido o descumprimento inicial de prazo firmado entre as 

partes. Por sua vez, em relação a esta demanda, nota-se que a tese da 

impetrante é de que o prazo de entrega está prestes a vencer 

(29/12/2018), mas que, a seu ver, dificilmente seria concluída pela 

concessionária visto que até o momento não teriam sido sequer iniciadas 

as obras no local, denominado loteamento “Delcio Eduardo Mendel”. 

Todavia, ao compulsar os autos, este Juízo tomou conhecimento da Carta 

n. 17673/2018/CRSO-Barra do Garças/ENERGISA MT, documento 

encartado no evento n. 17106734 (fl. 01), na qual, a concessionária 

“Energisa” consignou que, ao visitar o local, teria constatado atraso no 

cronograma da conclusão do empreendimento por parte da impetrante, o 

que teria impossibilitado de executar o projeto de implantação da energia 

elétrica. Como se pode verificar pela inicial da impetrante, há indicativo de 

controvérsia entre as partes a respeito da viabilidade de execução da 

obra de energia elétrica no local. A impetrante afirma que as obras para 

receber a implantação da energia estariam concluídas. Porém, pelo 

documento supramencionado, a impossibilidade de execução teria sido 

pela ausência de conclusão das obras pela empresa impetrante. Destarte, 

visando angariar maiores detalhes acerca da questão, que aparentemente 

é controvertida entre as partes, este Juízo reputa como necessário 

postergar a análise do pedido liminar a fim de colher informações da 

autoridade coatora acerca do objeto litigioso deste processo, sobretudo 

quanto aos pormenores da Carta n. 7673/2018/CRSO-Barra do 

Garças/ENERGISA MT (Id n. 17106734). 1 – Diante do exposto, este Juízo 

POSTERGA a análise do pedido liminar para depois de obtida às 

informações da autoridade coatora. 2 – NOTIFIQUE-SE a autoridade 

impetrada para prestar as informações que julgarem necessárias no prazo 

de 10 (dez) dias, inclusive, acostando aos autos documentos necessários 

ao conhecimento da demanda, sobretudo quanto à Carta n. 

7673/2018/CRSO-Barra do Garças/ENERGISA MT (Id n. 17106734). 3 – 

Com fundamento no inciso II do art. 7º da Lei nº 12.016/09, DETERMINA-SE 

a citação da empresa concessionária Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A para que, querendo, ingresse na presente 

demanda, o que deverá ser feito no prazo de 05 (cinco) dias. 4 – 

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, 

DÊ-SE vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias. 5 – 

Após, REMETAM-SE os autos conclusos. 6 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

18 de dezembro de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 103/2018-AAR

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidor a CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES, matrícula 21796, designada Gestora Judiciári a do Juizado 

Especial, está usufruindo folgas nos dias 10, 11 e 12/12/2018,

RESOLVE:

DESIGNAR OLIZELMA DAVID DE SOUZA, matrícula n. 11788, Auxiliar 

Judiciário PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciári a Substitut a da 

Secretaria d o Juizado Especial nos dias 10, 11 e 12/12/2018.

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

Alto Araguaia-MT, 10 de dezembro de 2018

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 104/2018-AAR

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora SALMA CORREA DE MORAES PEREIRA, 

matrícula 2785, designada Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 

1ª vara, irá usufruir 20 dias de férias no período de 07 a 26/01/2019.

 RESOLVE:

DESIGNAR DALVA TEODORO DA SILVA, matrícula n. 8050, Auxiliar 

Judiciário PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da 

Secretaria da 1ª vara, no período de 07 a 26/01/2019.

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

Alto Araguaia-MT, 18 de dezembro de 2018

 Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro
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PORTARIA Nº 18/2018-AAR

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

desta Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, na forma da lei etc.

R E S O L V E:

 Exonerar o servidor JEFFERSON RODRIGO DOS SANTOS TRINDADE, 

matrícula 29513, das funções de Assessor de Gabinete II do Gabinete da 

1ª Vara desta Comarca de Alto Araguaia/MT, a partir do dia 19/12/2018.

Publique-se.

Registre-se.

Comunique-se.

Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2018.

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000770-06.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO MACONICA ARAGUAINHENSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Alto Araguaia/MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000770-06.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: ASSOCIACAO MACONICA ARAGUAINHENSE REQUERIDO: 

JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA/MT Vistos. 1. DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação. 2. Após, FAÇAM-ME conclusos. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91029 Nr: 287-90.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MARIA DA CONCEIÇÃO, JOEL 

INÁCIO DOS SANTOS, NATAL SIMÃO LIMA, JOSE RENATO DOS SANTOS, 

JOICIEL INACIO DOS SANTOS, LEANDRO FERREIRA LIMA, MILTON SILVA 

SOUZA, WAGNER NUNES FLEDERICO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON ANANIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:47.897/GO, EDSON JUNIOR MARIANO DA SILVA - 

OAB:MT 24893/O, EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - 

OAB:25333/OAB/MT, JAKSON RICARDO FREIER - OAB:13.420-MT, 

WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 Vistos.

 1. Pleito de fls. 1.249/1.250 requerendo o desmembramento do feito em 

relação ao réu Joiciel Inácio dos Santos, tendo em vista a não juntada do 

laudo definitivo da substância entorpecente.

 2. Laudo pericial juntado às fls. 1.253/1.258.

 3. Diante do encarte do laudo nos autos, INDEFIRO o pedido de fls. 

1.249/1.250, visto que prejudicado o pedido de desmembramento.

 4. Assim, juntado memoriais finais da acusação e de um dos acusados, 

ABRA-SE vista às demais defesas, pelo prazo comum de 05 (cinco) dias, 

para a apresentação de memoriais finais.

5. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Alto Araguaia/MT, 17 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83508 Nr: 3223-25.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLIFY OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT

 Código n.º83508

Vistos.

Haja vista a necessidade da readequação da pauta diante da designação 

deste Magistrado para jurisdicionar na 2ª Vara da Comarca de Vila 

Rica-MT (portaria n°1400/2018-PRES), redesigno a oralidade para o dia 

04/02/2019, às 15hrs30min (horário oficial do Estado).

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 23 de novembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95574 Nr: 2221-83.2018.811.0020

 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: LTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON CELEDONIO DE 

ALMEIDA - OAB:44992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. DIANTE DO EXPOSTO, em harmonia com o parecer ministerial, nos 

termos do artigo 226, § 3.º, da Constituição Federal e artigos 1.672 e 1.723 

do Código Civil, RECONHEÇO A UNIÃO havida entre LUSIENE TEODORO 

DA SILVA E FERNANDO APARECIDO OLÍMPIO e declaro-a dissolvida. 15. 

Quanto aos pedidos de guarda, alimentos, visitas e partilha de bens 

HOMOLOGO por sen-tença o acordo de fls. 103/105, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, JULGO EX-TINTA a presente ação, 

consoante art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Ci-vil/2015.16. Custas e despesas processuais pela parte requerente. 17. 

Depois de feitas as devidas anotações e comunicações, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e comunicações estilares.18. CIÊNCIA ao 

Ministério Público.19. CUMPRA-SE expedindo o necessário.Alto 

Araguaia-MT, 17 de dezembro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000712-03.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AL FITTI TRANSPORTES LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador do Posto Fiscal da Administração Tributária (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000712-03.2018.8.11.0020. 

IMPETRANTE: AL FITTI TRANSPORTES LTDA - EPP IMPETRADO: 

COORDENADOR DO POSTO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Sentença – Desistência Vistos. 1. Cuida-se de mandado de segurança 

impetrado por AL FITTI TRANSPORTES 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. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a 

parte autora requereu a DESISTÊNCIA da ação, aduzindo que o provimento 
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judicial não mais lhe é útil e/ou necessário. 3. Desnecessária a intimação 

da parte requerida uma vez que não houve a citação da mesma. É o relato 

do necessário. Fundamento e Decido. 4. Primeiramente, mister discorrer 

que a atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, secundária e 

instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da parte 

interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não mais sendo útil, adequada e 

necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 5. Pelo exposto, forte na 

disposição do inciso VIII do artigo 485 do CPC/2015, HOMOLOGO a 

desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. 6. 

Sem custas e despesas. 7. Após, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 

8. Publique-se. Intimem-se. 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000462-67.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SERGIO SIMOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FRACON VIANA ALVES OAB - SP313992 (ADVOGADO(A))

MIRON COELHO VILELA OAB - MS3735 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMOES (RÉU)

FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000462-67.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): BENEDITO SERGIO SIMOES RÉU: JOSIANE VALERIA DA SILVA 

SIMOES, FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO Vistos. 1. Trata-se de 

recurso de Embargos de Declaração Cível (id 17122686) manejada contra 

a decisão derradeira, na forma do artigo 1.022 do CPC, buscando a 

concessão de tutela de urgência para a suspensão da medida liminar e 

provimento ao recurso em virtude de alegado erro material. 2. Após 

análise de pedido de reconsideração e dos embargos declaratórios 

inicialmente opostos (id 16308823), aportou aos autos, novamente, 

recurso de embargos de declaração, visando, outra vez, a concessão de 

tutela de urgência e, posteriormente, a correção de erro material. 3. A 

propósito, destaco a jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE 

REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MULTA EM 

RAZÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MATÉRIA 

INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 

197/STF. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são 

cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2. O recurso 

aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à 

reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme 

pretendem os embargantes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do AI 752.633/SP (Rel. Min. Cézar Peluso, Plenário Virtual, DJe 

18/12/2009), firmou a tese segundo a qual "a questão da aplicação de 

multa pela oposição de embargos de declaração julgados protelatórios tem 

natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência 

de repercussão geral" (Tema 197). 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 954.802/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018)” 4. Em verdade, a oposição 

tempestiva de embargos de declaração interrompe o prazo recursal, 

senão vejamos a lição de Humberto Theodoro Júnior: “(...) A oposição de 

embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de 

recurso cabível, ainda que não conhecidos. (...) . Embargos de declaração 

considerados intempestivos não têm o condão de interromper o prazo 

para a interposição de outro recurso. (...)”. (In Código de Processo Civil 

Anotado. 20 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1147/1148). 5. Ante o 

exposto, por manifestamente protelatórios, novamente NÃO CONHEÇO 

dos embargos declaratórios. 6. CONDENO o embargante a pagar ao 

embargado de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. 7. Publique-se. Intime-se. 8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56108 Nr: 1862-12.2013.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CAPOCCI, LAIRTON JOÃO SPERANDIO, 

JOSÉ ARNALDO BUSCARIOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. SUSPENDO a tramitação dos presentes autos pelo prazo de 30 (trinta) 

dias. Vencido o prazo sem manifestação e/ou providências, DEVOLVA-SE 

a precatória com as nossas homenagens e as cautelas devidas.

2. INTIME-SE.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58961 Nr: 1655-76.2014.811.0020

 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: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. O débito foi parcialmente penhorado e ordenado a sua transferência 

para a Conta Única/TJMT, conforme recibo de protocolamento de ordens 

judiciais de transferências, desbloqueios e/ou reiterações para bloqueios 

de valores anexo.

2. INTIME-SE a parte executada da penhora efetuada, e aguardem-se os 

prazos dos artigos 847 e 854, § 3º do Código de Processo Civil/2015.

 3. O valor penhorado não é suficiente para garantia total do débito, razão 

pelo qual DETERMINO a intimação da parte exeqüente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se quanto ao valor penhorado, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4. OFICIE-SE a Conta Única do TJMT, comunicando-a da penhora e 

solicitando a vinculação do valor penhorado a este processo, por meio de 

Malote Digital (Resolução n.º 15/2012/TP).

5. Realizada busca pelo sistema RENAJUD, esta foi negativa, conforme 

comprovante anexo.

 6. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte exeqüente, via DJE, para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de arquivamento.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 17 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 68544 Nr: 71-03.2016.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BORGES DOS SANTOS, 

ALEXANDRE BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. O bloqueio eletrônico foi autorizado e efetuado, pois o pagamento do 

débito não se encontra comprovada no processo, porém, o valor 

penhorado é ínfimo diante do valor da dívida, motivo pelo qual foi 

desbloqueado conforme recibo de protocolamento de ordens judiciais de 

transferências, desbloqueios e/ou reiterações para bloqueios de valores 

anexo.

2. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte exeqüente para se manifestar 

sobre os rumos da execução, bem como para apresentar cálculo 

atualizado do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

3. Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 11 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 10024 Nr: 44-40.2004.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON. /MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOTTEMS E GOTTEMS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7.285-MT, Ruy Nogueira Barbosa - OAB:4.678-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. O débito foi parcialmente penhorado e ordenado a sua transferência 

para a Conta Única/TJMT, conforme recibo de protocolamento de ordens 

judiciais de transferências, desbloqueios e/ou reiterações para bloqueios 

de valores anexo.

2. INTIME-SE a parte executada da penhora efetuada, e aguardem-se os 

prazos dos artigos 847 e 854, § 3º do Código de Processo Civil/2015.

 3. O valor penhorado não é suficiente para garantia total do débito, razão 

pelo qual DETERMINO a intimação da parte exeqüente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se quanto ao valor penhorado, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4. OFICIE-SE a Conta Única do TJMT, comunicando-a da penhora e 

solicitando a vinculação do valor penhorado a este processo, por meio de 

Malote Digital (Resolução n.º 15/2012/TP).

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 11 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 78691 Nr: 372-13.2017.811.0020

 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 SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L M BERLANDI ME, LIDESLEI MARQUES 

BERLANDI, LUCIA SUZAKI BERLANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. O bloqueio eletrônico requerido foi autorizado e efetuado, pois o 

pagamento do débito não se encontra comprovada no processo, porém, 

não foi encontrado valor disponível para penhora eletrônica, conforme 

comprovante em anexo.

 2. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte exeqüente para se manifestar 

sobre os rumos da execução, bem como para apresentar cálculo 

atualizado do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

3. Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 11 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91872 Nr: 734-78.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI ROQUE VISNHIESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO APARECIDO MERINHO MERINO 

EIRELI-EPP, ARNALDO APARECIDO MERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS TERRA GONÇALVES - 

OAB:327337

 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.

Alto Araguaia/MT, 11 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92651 Nr: 1096-80.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILLO MAGALHÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERTRAN - SERTÃOZINHO TRANSPORTES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AZEVEDO 

KAIRALLA - OAB:SP/143.415

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 365 de 792



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.

Alto Araguaia/MT, 11 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 72963 Nr: 2150-52.2016.811.0020

 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: LOURDES RICHTER CORACINI, MAURO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando detidamente os autos, vislumbro que a decisão de ref. 31, 

padece de erro material, vez que ao corrigir o erro material anteriormente 

existente, constou de forma incorreta a grafia do sobrenome da requente.

2. Desta forma, CORRIJO DE OFÍCIO o erro material existente na decisão 

retro, notadamente quanto ao nome da requerente, passando, doravante, 

a constar LOURDES RICHTER CORACINI.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 11 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 62604 Nr: 732-16.2015.811.0020

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO GARCIA CELESTINO – ME , FABIANO 

FERNANDES LACERDA, ROGÉRIO GARCIA CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O

 Vistos.

1. Ante a certidão retro (ref. 36), DESIGNO sessão de conciliação para o 

dia 19 de fevereiro de 2019 às 14h00 (MT).

2. INTIMEM-SE todos para comparecimento na solenidade.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 12 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 80106 Nr: 1305-83.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉZAR RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3554-07.2017.811.0020 (cód. 84061).

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Acusado: Júlio Cézar Ribeiro da Costa.

SENTENÇA

Vistos.

1. Trata-se de ação penal pública proposta pelo Ministério Público Estadual 

em desfavor de Júlio Cézar Ribeiro da Costa, pela suposta prática do 

crime capitulado no artigo 171, caput, do Código Penal.

2. O feito transcorreu validamente, entrementes, derradeiramente, foi 

noticiado o falecimento do denunciado, consoante certidão de óbito 

juntada aos autos (ref. 30).

3. O Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade da indiciada 

(ref. 33).

É o relatório necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

4. Reza o inciso I do artigo 107 do CP, verbis:

“Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

(…)

 I – pela morte do agente.” (Destaquei).

5. A informação na fl. 371 noticia a morte do agente, circunstância esta 

que faz interromper a persecutio criminis, e, por isso, deve ser declarada 

extinta a punibilidade, à luz dos artigos 62 do Código de Processo Penal e 

107, inciso I, do Diploma Repressivo.

6. Isto posto, forte no inciso I do artigo 107 do CP, julgo EXTINTA a 

punibilidade do(a/s) indiciado (a/s) Júlio Cézar Ribeiro da Costa, 

qualificado(a/s) nos autos, declarando sua isenção legal ao pagamento de 

custas e despesas processuais.

7. PUBLIQUE-SE esta sentença uma única vez no DJE e, conforme 

atuação nos autos, DÊ-SE ciência pessoal ao nobre membro do MPE e/ou 

DPE face disposição orgânica e processual de regência.

8. Não havendo irresignação recursal voluntária, certifique o trânsito em 

julgado e promova o ARQUIVAMENTO destes autos mediante anotações e 

baixas de estilo.

9. PUBLIQUE-SE, INTIME-SE.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 6001 Nr: 22-07.1989.811.0020

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINDA PASSOS MUSA ABED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINAN. 

PREVIDÊNC. E ASSIS. SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/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, EXPEÇA-SE alvará eletrônico para levantamento dos 

valores, devendo a secretaria se atentar acerca dos poderes conferidos 

ao patrono pela procuração outorgada.

3. Ato contínuo, se não houver indicação de conta corrente para 

transferência, INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 23456 Nr: 1002-84.2008.811.0020

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADO, MDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 88556 Nr: 5402-29.2017.811.0020

 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: RAIMUNDO RODRIGUES DE FREITAS, MÁRCIA SILVA 

DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A u t o s  n .  5 4 0 2 - 2 9 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 2 0  ( c ó d . 

88556).SENTENÇAVistos.DISPOSITIVO12. Ante ao exposto, em face da 

comprovada existência de ação proposta anteriormente, com a mesma 

causa de pedir, as mesmas partes e o mesmo pedido, forçoso se faz o 

reconhecimento de Litispendência (artigo 337 §§ 1º a 3º do C.P.C./2015), 

ao que Declaro EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

face ao fenômeno processual supra afirmado e com fundamento no artigo 

485, incisos V e VI do Código de Processo Civil.13. Isenção legal de 

custas e despesas processuais.14. Publique esta decisum uma única vez 

no DJE.15. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC.16. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 62563 Nr: 710-55.2015.811.0020

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ALDA AUXILIADORA MENDONÇA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MENDONÇA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 Vistos.

1. Com o escopo de verificar quais as condições atuais do imóvel em 

litígio, DETERMINO que o Oficial de Justiça proceda à constatação do 

mencionado imóvel, verificando a possibilidade/necessidade ou não de a 

autora acessar a propriedade através da porteira, objeto da lide, que a 

requerida, a priori, fechou, bem como se há outra opção de acesso e qual 

seria seu percurso (se maior, menor, dispendioso ou não, etc.), no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Aportando aos autos o laudo do Oficial de Justiça, FAÇAM-ME 

conclusos.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia, 13 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 77181 Nr: 4851-83.2016.811.0020

 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: CÉLIA MARIA BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - 

OAB:16887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Desapropriação Indireta promovida por CÉLIA 

MARIA BRASIL em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA/MT, todos 

qualificados nos autos, requerendo, em síntese, tutela jurisdicional 

específica e demais corolários de regência, colacionando nos autos a 

documentação legal necessária.

2. Considerando a procuração extrajudicial anexa à inicial, na qual os 

demais coproprietários do imóvel desapropriado conferem a Celia Maria 

Brasil poderes para representá-los em juízo, e tendo em vista que no polo 

ativo da peca inicial e na procuração “ad judicia” consta apenas o nome da 

requerente Célia Maria Brasil, INTIME-SE a parte autora, com o escopo de 

regularizar o polo ativo da ação e a procuração “ad judicia”, bem como que 

comprove os preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

assistência judiciária gratuita, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (artigo 321, parágrafo único, e art. 485, 

inciso I, ambos do CPC/2015).

3. Superado o mencionado prazo, com ou sem manifestação do 

impetrante, à conclusão.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52677 Nr: 2105-87.2012.811.0020

 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: DEMILSON SERAFIM, GLAUCIA LOMBA DO VAL 

SERAFIM, PAULO DE TARSO DO VAL SERAFIM, TANIELLA SILVA 

FRANCO ALVES SERAFIM, FERNANDA DO VAL SERAFIM VILELA, 

FERNANDO ANTONIO AMORIM VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525-MT

 Vistos.

1. No que toca ao pedido de justiça gratuita postulado (fls. 242/247) pela 

parte requerida, entendo que o mesmo deve ser indeferido. Explico.

2. Nos termos do artigo 82, § 1º do CPC, “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.

3. Em razão disso deverá a parte requerida arcar com o adiantamento das 

despesas da perícia, inclusive porque a prova lhe interessa diretamente e 

o é seu ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

autor (art. 350, CPC).

4. No caso, nota-se, porém, que a parte requerida teve a sua falência 

decretada. Entretanto, por mais que o estado de falência seja indício de 

dificuldades financeiras, o valor da perícia se revela ínfimo diante do porte 

econômico da empresa requerida, que postula o benefício baseando-se 

em meras deduções, sem fazer prova de que efetivamente encontra-se 

impossibilitada de arcar com as despesas processuais.

5. E não é demais rememorar que a assistência judiciária gratuita não 

pressupõe apenas dificuldades financeiras, mas sim que a parte 

realmente não possa arcar com as custas processuais sem prejuízo da 

própria subsistência.

 6. Com efeito, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a 

hipossuficiência do autor, mesmo porque, não trouxe qualquer documento 

que comprove o alegado.

 7. Ante o exposto, INDEFIRO a assistência judiciária gratuita postulada.

8. Atinente ao pedido de rateio dos honorários periciais, INDEFIRO-O, pois 

o pedido de prova pericial não é comum às partes, conforme fls. 252/253.

 9. Acerca da contra proposta dos honorários periciais, INTIME-SE a Real 

Brasil Consultoria Ltda., para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 21728 Nr: 2094-34.2007.811.0020

 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: MARIA DO CARMO SILVA

 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: TIAGO DANTAS PINHEIRO - 

OAB:1585287 Matricu

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 221.

2. Ressalto que a expedição de alvará está devidamente regulamentada 

no artigo 450, caput, da CNGC, o que torna despiciendo o manejo de 

qualquer pedido relativo ao tema.

3. CUMPRA-SE a decisão anterior, providenciando e expedindo o 

necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 50609 Nr: 2567-78.2011.811.0020

 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: JORGE YAMADA, MARLENE TSUEKO YAMADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMÉRICO IDEO SHINSATO - 

OAB:124.491/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. DETERMINO a expedição de alvará para levantamento do valor 

depositado às fls. 163 dos autos, mediante transferência bancária na 

conta indicada.

8. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e 

baixas ínsitas na CNGC.

 9. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66208 Nr: 2416-73.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEIDE DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 Vistos.

1. DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca 

do pleito de ref. 78, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Após, FAÇAM-ME conclusos.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76867 Nr: 4673-37.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerônimo Samita Waldschmidt 

Maia - OAB:14.555-MT, MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11.082/MT, RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - OAB:16887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por anos Morais em Decorrência de Ato Ilícito e Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por MARCOS AURELIO DA SILVA em face de CAIXA 

CONSÓRCIOS S/A.

2. Dessa forma, nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de 

Processo Civil de 2015, fundamento este saneador.

 3. É cediço que, dentro da metodologia do trinômio processual 

(pressupostos processuais – condições da ação – mérito da causa), 

referidas matérias podem ser analisadas de ofício e a qualquer grau e 

tempo de jurisdição ordinária, não se incidindo preclusão pro judicato 

(RSTJ 54/129), i.e., podem ser apreciadas na sentença. Também, dentro 

desta óptica processual, é crível o saneador difuso, i.e., realizado a 

posteriori do momento indicado no artigo vestibular alhures, face ausência 

da já citada preclusão.

 4. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos 

controvertidos a validade do contrato supostamente celebrado entre as 

partes e, consequentemente, a regularidade da inscrição do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito..

5. Assim sendo, considerando que autor e réu manifestaram pela 

necessidade de prova pericial para atestar acerca da assinatura do 

requerente no contrato, entendo necessária a produção de prova pericial. 

Para tanto, DETERMINO seja realizado Exame Grafotécnico pelo Instituto de 

Criminalística da Polícia Civil desta Comarca, para se aferir a autenticidade 

ou não das assinaturas atribuída ao requerente no contrato juntado aos 

autos, devendo nesta ocasião ser remetida ao referido órgão cópia 

integral dos autos.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 14881 Nr: 1166-54.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVALCANTI ZAIDEM & FERREIRA LTDA - 

ME., LUIS ANTÔNIO ZAIDEN, LUIS ANTÔNIO ZAIDEN, LUIZ ALBERTO 

ZAIDEN, RITA DE CÁSSIA CAVALCANTI ZAIDEN, LAURA ROSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleimar Ferreira Ribeiro - 

OAB:MT/18.243

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca da petição de fls. 474/475 (art. 9º, CPC/2015).
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2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 14673 Nr: 962-10.2005.811.0020

 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: OTAVIA CAVALCANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - OAB:96.030-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de beneficio previdenciário (aposentadoria por idade), 

com valores depositados e vinculados aos autos.

2. À fl. 207, consta pedido expresso da parte exequente para que o 

montante seja transferido diretamente para sua conta.

3. Por sua vez, à fl. 206, há pedido para que a quantia seja liberada em 

nome do advogado constituído pela exequente.

4. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o subscritor da petição 

de fl. 206 possui substabelecimento com reserva de poderes, consoante 

fl. 136, no entanto, tal fato não pode se sobrepor ao poder do próprio 

cliente, mandante, em levantar o valor que lhe pertence, mediante pedido 

expresso desta.

5. Assim sendo, DEFIRO o pedido de fl. 207, para que o valor seja liberado 

na conta indicada pela exequente e, para tanto, EXPEÇA-SE alvará 

eletrônico.

6. Quanto aos honorários sucumbenciais, EXPEÇA-SE alvará eletrônico em 

nome do(s) advogado(s),

 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66717 Nr: 2610-73.2015.811.0020

 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: ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. A. PIMENTA E CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DIAS - 

OAB:277.887/SP, RAFAEL RODRIGUES SILVA - OAB:130697 , RODRIGO 

DO NASCIMENTO TOTOLI - OAB:216.769/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MOREIRA DE CASTRO 

- OAB:122.666/MG, STEPHAN WILSON TAVARES - OAB:141255

 10. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a existência de negócio jurídico entre as partes, bem como a 

responsabilidade civil da parte requerida em decorrência da prática de 

dano moral.7. Assim sendo, e para solução do mérito da causa, entendo 

necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, a qual 

fixo para o dia 29/03/2019, às 13h30. 8. As partes deverão apresentar rol 

testemunhal com antecedência mínima de 20 (vinte) dias ex vi art. 407 do 

mesmo Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. 9. INTIMEM-SE 

as partes através dos advogados mediante publicação no DJE (item 

2.8.1.5, CNGC) e, sendo necessário, intime pessoalmente os membros da 

DPE e MPE face regra orgânica e processual de regência.10. Havendo 

pleito de depoimento pessoal e apresentação de rol testemunhal, as parte 

e respectivas testemunhas serão intimadas pessoalmente, notadamente 

pela via postal ou, na sua impossibilidade, por mandado a ser cumprido 

pelo diligente meirinho, observando o regramento do artigo 19 do CPC, 

exceto para aqueles beneficiários da Lei 1.060/50.11. As partes e 

testemunhas residentes nos termos de outros juízos serão intimadas e 

ouvidas pelo respectivo juízo deprecado, para tanto, expedir epístola com 

prazo ordinário de 30 (trinta) dias, observando a diligente gestora judicial o 

regramento do artigo 202ss do CPC e norma de regência da CNGC/MT. 12. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 

17 de dezembro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95137 Nr: 2036-45.2018.811.0020

 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): LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:314200, LETICIA FRANCISCA OLIVEIRA ANETZEDER - 

OAB:OAB/SP 247.103, MURILO GARCIA PORTO - OAB:OAB/SP 224.457

 ...ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração em apreço, pois 

vislumbro hipótese de contradição, sendo certo que, por ora, não há falar 

em notificação do Estado de Mato Grosso, sobretudo por se tratar de 

parte estranha ao feito.15. Sendo assim, em ratificação/integração da 

decisão prolatada (ref. 29), DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar e 

DETERMINO que parte requerida EFETUE a correção e ajuste dos valores 

das operações de transferência de produtos das unidades filiais para a 

indústria de Alto Araguaia, mediante a emissão de nota fiscal de ajuste, 

para que seja adotado como valor da operação o preço corrente de 

mercado, utilizando código fiscal de operações e prestações – CFOP 

5.208, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), com início a partir do descumprimento da 

medida, ora deferida, sendo esta revertida em favor da parte autora, nos 

termos do artigo 297 c/c 537 e seguintes, todos do CPC/2015.16. DÊ-SE 

vista ao Ministério Público Estadual para manifestação nos autos (art. 5º, 

§1º, L. 7.347/1985).17. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 17 de dezembro de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 25087 Nr: 98-30.2009.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIEN FABIO PAVONI, RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ SALMAZO, FRANCISCO ÉLCIO 

LIMA LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F. F. PAVONI - 

OAB:6.252, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES DOS 

SANTOS - OAB:12.558-MT, ANÉDIO APARECIDO TOSTA - 

OAB:4.855-MT, HÉLIO PASSADORE - OAB:3.008-A-MT

 Vistos.1. O bloqueio eletrônico requerido foi autorizado e efetuado, pois o 

pagamento da condenação não se encontra comprovada no processo, 

porém, não foi encontrado valor disponível para penhora eletrônica, 

conforme comprovante anexo. 2. A busca pelo sistema RENAJUD foi 

autorizada e efetuada.3. No entanto, os veículos encontrados estão 

alienados fiduciariamente e, após reflexão, rendo-me aos argumentos por 

parte da jurisprudência no sentido de que não cabe constrição em veículo 

que esteja gravado com ônus de alienação fiduciária e altero o meu 

entendimento até então aplicado.4. Sobre o tema: “APELAÇÃO - 

EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - VEÍCULO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - RESTRIÇÃO DO RENAJUD - IMPOSSIBILIDADE - EXECUTADO 

- NÃO PROPRIETÁRIO - MERO POSSUIDOR - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - 

CAUSALIDADE - APELAÇÃO À QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - O 

veículo objeto de contrato de alienação fiduciária não pode se sujeitar à 

restrição de alienação do RENAJUD, pois não integra o patrimônio do 

executado-devedor fiduciante, mas da instituição financeira, que não é 

parte na execução. Procedência dos embargos de terceiro. 2 - Ainda que 

a restrição judicial tenha ocorrido de ofício, o foi em benefício do 

exeqüente, como procedimento acautelatório. Diante da necessidade dos 

embargos de terceiro para livrar o bem da restrição, responde o 

embargado pelos ônus de sucumbência.” (TJ-MG - AC: 

10251110037081001 MG , Relator: Marcelo Rodrigues, Data de 

Julgamento: 15/07/2014, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 28/07/2014).5. Ante ao exposto, não foi efetuada constrições 

dos veículos, vez que encontram-se gravados com ônus de alienação 

fiduciária. 6. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte exeqüente para se 
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manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento.7. Decorrido o prazo acima 

mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 17 de dezembro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91584 Nr: 589-22.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIANE SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSOMAR INÁCIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON OLIVEIRA GUSTAVO 

- OAB:49900

 6. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido identificação e partilha dos bens adquiridos na constância 

do casamento.7. Assim sendo, e para solução do mérito da causa, 

entendo necessária a designação de audiência de instrução e julgamento, 

a qual fixo para o dia 29/03/2019, às 14h30. 8. A contar da intimação 

desta decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para 

juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos 

dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob pena de preclusão. 9. 

INTIMEM-SE ambas as partes através dos(as) advogados(as) mediante 

publicação no DJE (item 2.8.1.5, CNGC) e, sendo necessário, intime 

pessoalmente os membros da DPE e MPE face regra orgânica e 

processual de regência.10. DETERMINO o comparecimento pessoal das 

partes para prestarem depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as 

do disposto no § 1º do artigo 385 do CPC/2015.11. As partes e 

testemunhas residentes nos termos de outros juízos serão intimadas e 

ouvidas pelo respectivo juízo deprecado, para tanto, EXPEÇA-SE carta 

precatória com prazo ordinário de 30 (trinta) dias, observando a diligente 

gestora judicial o regramento do artigo 260ss do CPC/2016 e norma de 

regência da CNGC/MT. 12. INTIMEM-SE ambas as partes para fins e 

prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.13. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 17 de 

dezembro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 8622 Nr: 845-87.2003.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CAMPOS LINHARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:4.096-E /MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT, Nilton Luis Ferreira da Silva - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. O bloqueio eletrônico foi autorizado e efetuado, pois o 

pagamento da condenação não se encontra comprovada no processo, 

porém, o valor penhorado é ínfimo diante do valor da dívida, motivo pelo 

qual foi desbloqueado conforme recibo de protocolamento de ordens 

judiciais de transferências, desbloqueios e/ou reiterações para bloqueios 

de valores anexo.2. A busca pelo sistema RENAJUD foi autorizada e 

efetuada.3. No entanto, os veículos encontrados estão alienados 

fiduciariamente e, após reflexão, rendo-me aos argumentos por parte da 

jurisprudência no sentido de que não cabe constrição em veículo que 

esteja gravado com ônus de alienação fiduciária e altero o meu 

entendimento até então aplicado.4. Sobre o tema: “APELAÇÃO - 

EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - VEÍCULO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - RESTRIÇÃO DO RENAJUD - IMPOSSIBILIDADE - EXECUTADO 

- NÃO PROPRIETÁRIO - MERO POSSUIDOR - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - 

CAUSALIDADE - APELAÇÃO À QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - O 

veículo objeto de contrato de alienação fiduciária não pode se sujeitar à 

restrição de alienação do RENAJUD, pois não integra o patrimônio do 

executado-devedor fiduciante, mas da instituição financeira, que não é 

parte na execução. Procedência dos embargos de terceiro. 2 - Ainda que 

a restrição judicial tenha ocorrido de ofício, o foi em benefício do 

exeqüente, como procedimento acautelatório. Diante da necessidade dos 

embargos de terceiro para livrar o bem da restrição, responde o 

embargado pelos ônus de sucumbência.” (TJ-MG - AC: 

10251110037081001 MG , Relator: Marcelo Rodrigues, Data de 

Julgamento: 15/07/2014, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 28/07/2014).5. Ante ao exposto, não foi efetuada constrições 

dos veículos, vez que encontram-se gravados com ônus de alienação 

fiduciária. 6. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte exeqüente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento.7. Decorrido o prazo acima 

mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.8.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 18203 Nr: 1255-43.2006.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDJA, CJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIRO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:2.378/MT, GUSTAVO GOMES GARCIA - OAB:13.299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão da CNH do 

executado.12. INTIME-SE o exequente para apresentar planilha atualizada 

do débito, a fim de efetivar a inscrição do nome do devedor/executado nos 

órgãos de serviços de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 17 de dezembro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 79960 Nr: 1207-98.2017.811.0020

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREIFI HENRIQUE MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 Autos n. 1207-98.2017.811.0020 (cód. 79960).

Vistos.

1. Preambularmente, assevero que a planilha de remição de pena de ref. 

95 restou homologada por este juízo em 26/07/2018 (ref. 108).

2. Por conseguinte, a nova planilha de remição carreada pelo advogado 

constituído pelo reeducando (ref. 133) já fora homologada nos autos.

 3. Ante o exposto, não havendo falar em direto à progressão de regime, 

INDEFIRO o pleito defensivo de ref. 133.

4. Estando estes autos em conformidade com os eventos da execução, 

não apresentada incongruência matemática, concordes do Ministério 

Público (ref. 125) e da Defensoria Pública (ref. 129), HOMOLOGO o 

cálculo de pena de ref. 122.

 5. INTIME-SE pessoalmente o reeducando, entregando-lhe uma cópia do 

cálculo de pena homologado, nos termos do artigo 66, inciso X, da Lei nº 

7.210/84.

6. Em observância ao art. 3º, inciso III, da Resolução n. 29/2007-CNJ, 

AGUARDE-SE, em cartório os autos, pelo prazo de 02 (dois) meses, para 

acompanhamento da execução.

7. Após, OFICIE-SE ao Diretor da Cadeia Pública local para juntar aos autos 

eventuais planilhas de remição de pena do reeducando (art. 129, Lei n. 

7.210/84).

8. Em seguida, DETERMINO ao gestor judiciário que promova o cálculo de 

pena do reeducando, com urgência, nos termos do artigo 5º da Resolução 

113/2010/CNJ, decotando-se os dias remidos indicados na referida 

planilha, nos termos do artigo 126, §1º, da Lei 7.210/84.

9. Em seguida, DÊ-SE vista ao MPE e a DPE, com o escopo de se 

manifestarem acerca do novo cálculo de pena e sua homologação, 

sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias.

10. Posteriormente, FAÇAM-ME conclusos.

11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 17 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000764-96.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORREA CARVALHO OAB - MT22430/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CLAYTON DE OLIVEIRA DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000764-96.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: EDUARDO GONCALVES DE FREITAS REQUERIDO: CARLOS 

CLAYTON DE OLIVEIRA DANTAS Vistos. 1. Tendo em vista tratar-se de 

Ação de Destituição do Poder Familiar endereçada a Vara da Infância e 

Juventude, REMETAM-SE os autos a 1ª Vara desta Comarca, consignando 

em seu bojo nossas homenagens, por entender ser aquele juízo 

competente para processar e julgar o feito. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 17 de 

dezembro de 2018. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000773-58.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDINA PEREIRA DE MELO (AUTOR(A))

EVA MARIA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARTA SOARES SOBRINHO (AUTOR(A))

NELY SILVA ALVES GUARIZ (AUTOR(A))

LUCENI DA CRUZ SOUSA (AUTOR(A))

ANA PAULA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA AZZULIN CURI OAB - MT13963/A (ADVOGADO(A))

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (RÉU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000773-58.2018.8.11.0020. AUTOR(A): 

NELY SILVA ALVES GUARIZ, MARTA SOARES SOBRINHO, EVA MARIA 

SILVA OLIVEIRA, IVANDINA PEREIRA DE MELO, ANA PAULA DO 

NASCIMENTO, LUCENI DA CRUZ SOUSA RÉU: MUNICÍPIO DE ALTO 

ARAGUAIA Vistos. 1. Cuida-se de ação ordinária de obrigação de fazer 

c/c pedido de tutela de urgência proposta por NELY SILVA ALVES 

GUARIZ, MARTA SOARES GOMES DAMASCENO, EVA MARIA DA SILVA, 

IVANDINA PEREIRA DE MELO, ANA PAULA DO NASCIMENTO e LUCENI DA 

CRUZ SOUZA, contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO 

ARAGUAIA, ambos qualificados nos autos, visando à concessão de 

liminar para determinar a imediata nomeação no cargo professor de 

pedagogia. 2. Narram que as requerentes Nely Silva Alves Guariz, Marta 

Soares Gomes Damasceno e Eva Maria da Silva restaram classificadas 

em 4º, 6º e 8º lugares, respectivamente, no Concurso Público inaugurado 

a partir do Edital 002/2014, para o cargo de Professor de Pedagogia 

Comunidade do Gato Preto, Escola Aníbal Pereira Junior, na Zona Rural, 

para o qual inicialmente foi ofertada 01 (uma) vaga. 3. Aduzem que houve 

a convocação de 03 (três) candidatos para o cargo de professor de 

pedagogia, faltando o surgimento de 01 (uma) vaga para que a requerente 

Nely Silva Alves Guariz seja nomeada. 4. Afirma que, durante a validade 

do concurso, a Sra. Aparecida Karina Martins Augusto, professora lotada 

Escola Aníbal Pereira Junior, Comunidade do Gato Preto, zona rural, foi 

removida a partir de 01/11/2016 para a Escola Municipal Lourença Afonso 

de Melo, zona Rural. 5. No que toca às requerentes Marta Soares Gomes 

Damasceno e Eva Maria da Silva, afirmam que tomaram conhecimento do 

surgimento de 04 (quatro) vagas, em decorrência do falecimento de Selma 

Lucia de Souza, da remoção de Alessandra Silveira de Oliveira e em 

virtude do funcionamento de salas multisseriadas. 6. Narram que as 

requerentes Ivandina Pereira de Melo, Ana Paula do Nascimento e Luceni 

da Cruz Souza restaram classificadas para o cargo de Professora de 

Pedagogia, Comunidade do Paraíso, Escola Patrocínio Joaquim Dias, Zona 

Rural, assentando o direito à nomeação devido à existência de salas 

multisseriadas, como também a lotação irregular de professores na zona 

rural. É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 7. Mister se faz, 

para o deferimento da liminar pleiteada a constatação da existência dos 

requisitos exigidos, quais sejam: o “fumus boni iuris” e o “periculum in 

mora”. 8. No que tange ao “fumus boni iuris”, que corresponde a 

plausibilidade do direito invocado, e ao “periculum in mora”, que refere-se 

à ineficácia do provimento final em razão da demora, temos: “(...)“Por 

periculum in mora ou ineficácia da medida deve-se entender a 

necessidade da prestação da tutela de urgência antes da concessão final 

da ordem, sob pena de comprometer o resultado útil do mandado de 

segurança.” (Cássio Scarpinella Bueno, in Mandado de Segurança, Ed. 

Saraiva, 2000, página 66)” 9. Em face da liminar consistir na obtenção 

antecipada dos efeitos produzidos com a procedência do pedido, que só 

seriam satisfeitos no momento da prolação da sentença, os requisitos 

exigidos para seu deferimento, deverão ser comprovados com maior 

intensidade, ou seja, há a necessidade de se demonstrar uma certa 

urgência na pretensão e a existência de um perigo imediato que não tolere 

a demora do processo principal. 10. Desta feita, passo a analisar a 

existência dos requisitos exigidos no caso em tela. 11. Compulsando os 

autos, e analisando os documentos acostados, vejo que “a plausibilidade 

do direito invocado” resta incerta, não se encontrando totalmente 

comprovada, ao menos em sede de cognição sumária. 12. Malgrado os 

fundamentos trazidos pela parte requerente, vislumbro que a alegação de 

remoção e falecimento de professores, bem como o funcionamento de 

salas multisseriadas e a lotação irregular de professores na zona rural, 

indicados no bojo da petição inicial, a priori, não demonstra nesta fase de 

cognição sumária, o direito à imediata nomeação no cargo de professor de 

pedagogia. 13. Em verdade, a priori, vislumbro que a remoção ou cessão 

de um servidor para outra localidade, bem como o falecimento de servidor, 

não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos 

aprovados em concurso público, mormente a indispensabilidade de 

comprovação de preterição, existência de vaga e necessidade do serviço, 

fatos que demandam dilação probatória. 14. Por oportuno, vejamos a 

jurisprudência: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 

MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. 1. A jurisprudência desta 

Corte é assente no sentido de que os candidatos aprovados fora dos 

número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à 

nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por 

parte da Administração, o que não ficou demonstrado nos autos. 2. É 

também entendimento no STJ de que "a remoção ou cessão de um 

servidor para outra localidade não caracteriza vacância de cargo para 

fins de provimento pelos aprovados em concurso público" (RMS 

41.787/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/05/2015). 

Assim, tanto a movimentação interna de servidores, como a nomeação de 

candidatos aprovados para outras Comarcas, não configura qualquer 

preterição da impetrante, sendo certo que não houve, no caso dos autos, 

a comprovação da existência de vaga na comarca da recorrente. 

Precedentes: AgInt no RMS 44.496/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda 

Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no REsp 1.421.178/SE, Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/04/2017; RMS 50.597/SC, Rel. 

Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02/02/2017; AgInt no RMS 

49.084/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 

25/06/2018; AgInt no RMS 53.419/MA, Rel. Min. Regina Helena Costa, 

Primeira Turma, DJe 09/06/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos 

EDcl no RMS 55.352/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)” 15. Nesse ínterim, 

assevero que a comprovação dos fatos expostos depende de dilação 

probatória, razão pela qual o indeferimento do pleito liminar é medida que 

se impõe. 16. A propósito, destaco a jurisprudência: “Ementa: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CONCURSO 

PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. 

IMEDIATA NOMEAÇÃO E POSSE. 1. Hipótese em que não se reconhece, 

em sede de análise perfunctória, o risco de ineficácia da medida caso seja 

concedida somente ao final. 2. Pretensão de nomeação em cargo público, 

baseada em alegação de preterição, que pode ser acolhida somente após 

o contraditório, sopesadas as razões do Impetrante com as eventualmente 

trazidas pela Administração. 3. Liminar deferida na origem, AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076355288, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, 

Julgado em 30/05/2018).” 17. Desta forma, este Juízo não se encontra 

totalmente convencido acerca da existência do “fumus boni iuris” para 

conceder a liminar pleiteada. 18. Com relação ao “periculum in mora” este 

também não se faz presente, ante a ausência de demonstração do “fumus 

boni iuris”. 19. À luz do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado. 

20. Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 e seguintes do 

CPC/2015, RECEBO a petição inicial sub examine, que tramitará segundo o 

rito comum, conforme art. 318 do CPC/2015. 21. DEFIRO à parte 

requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. 22. DETERMINO 

a regular CITAÇÃO da parte requerida, a qual se dará nas formas e 

prazos do artigo 238 e seguintes do CPC/215, para tanto, em sendo 

necessário, expeça missiva ou edital com prazo de 30 (trinta) dias para a 

regular citação da parte requerida, observando na espécie o regramento 

do artigo 256 e seguintes do CPC/2015, respectivamente. 23. Por força de 

lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais conforme Leis Orgânicas 

de regência. 24. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judiciária 

com a correta identificação dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. 25. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010095-17.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE INES MALLMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES BATISTA FILHO OAB - MT6263/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES OAB - SP0362161A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010095-17.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: JUDITE INES MALLMANN 

EXECUTADO: PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP Vistos. 1. 

O débito foi penhorado e ordenado a sua transferência para a Conta 

Única/TJMT, conforme recibo de protocolamento de ordens judiciais de 

transferências, desbloqueios e/ou reiterações para bloqueios de valores 

em anexo. 2. INTIME-SE a parte executada da penhora efetuada, para fins 

e prazos do artigo 854, §3º do CPC/2015 e aguarde-se o prazo para 

oposição dos embargos - 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação 

da penhora - artigo 525, § 1º, CPC/2015 e Enunciado 142 do FONAJE. 3. 

OFICIE-SE a Conta Única do TJMT, comunicando-a da penhora e 

solicitando a vinculação do valor penhorado a este processo, por meio de 

Malote Digital (Resolução n.º 15/2012/TP). 4. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010024-83.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HELIO MARTINS DE PAULA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLETO GOMES OAB - CE0005864A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010024-83.2015.8.11.0020. EXEQUENTE: JOAO HELIO MARTINS DE 

PAULA EXECUTADO: VIACAO MOTTA LIMITADA Vistos. 1. O débito foi 

parcialmente penhorado e ordenado a sua transferência para a Conta 

Única/TJMT, conforme recibo de protocolamento de ordens judiciais de 

transferências, desbloqueios e/ou reiterações para bloqueios de valores 

em anexo. 2. INTIME-SE a parte executada da penhora efetuada, para fins 

e prazos do artigo 854, §3º do CPC/2015 e aguarde-se o prazo para 

oposição dos embargos - 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação 

da penhora - artigo 525, § 1º, CPC/2015 e Enunciado 142 do FONAJE. 3. O 

valor penhorado não é suficiente para garantia total do débito, razão pelo 

qual DETERMINO a intimação da parte exeqüente, para no prazo de cinco 

dias indicar bens para serem penhorados, sob pena de extinção (§ 4º, do 

artigo 53 da Lei 9.099/95) e arquivamento dos autos, com expedição de 

Certidão de Dívida. 4. OFICIE-SE a Conta Única do TJMT, comunicando-a da 

penhora e solicitando a vinculação do valor penhorado a este processo, 

por meio de Malote Digital (Resolução n.º 15/2012/TP). 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000181-48.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DOMINGOS FERREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LINS DE AGUIAR OAB - PE27712 (ADVOGADO(A))

BRENO LINS DE AGUIAR OAB - PE27702 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000181-48.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: LUCINEIA DOMINGOS 

FERREIRA DE OLIVEIRA EXECUTADO: CONSULT CENTER DO BRASIL - 

EIRELI - EPP Vistos. 1. O débito foi penhorado e ordenado a sua 

transferência para a Conta Única/TJMT, conforme recibo de 

protocolamento de ordens judiciais de transferências, desbloqueios e/ou 

reiterações para bloqueios de valores em anexo. 2. INTIME-SE a parte 

executada da penhora efetuada, para fins e prazos do artigo 854, §3º do 

CPC/2015 e aguarde-se o prazo para oposição dos embargos - 15 

(quinze) dias, contados a partir da intimação da penhora - artigo 525, § 1º, 

CPC/2015 e Enunciado 142 do FONAJE. 3. OFICIE-SE a Conta Única do 

TJMT, comunicando-a da penhora e solicitando a vinculação do valor 

penhorado a este processo, por meio de Malote Digital (Resolução n.º 

15/2012/TP). 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010185-64.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOIDO PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ASSIS PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0010444A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUZIA SEVERINA DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEX SANDRO OLIVEIRA DE PANIAGO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010185-64.2013.8.11.0020. EXEQUENTE: CRISTOIDO PEREIRA DE 

SOUZA EXECUTADO: CARLOS ASSIS PEREIRA Vistos. 1. O débito foi 

parcialmente penhorado e ordenado a sua transferência para a Conta 

Única/TJMT, conforme recibo de protocolamento de ordens judiciais de 

transferências, desbloqueios e/ou reiterações para bloqueios de valores 

em anexo. 2. INTIME-SE a parte executada da penhora efetuada, para fins 

e prazos do artigo 854, §3º do CPC/2015 e aguarde-se o prazo para 

oposição dos embargos - 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação 
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da penhora - artigo 525, § 1º, CPC/2015 e Enunciado 142 do FONAJE. 3. O 

valor penhorado não é suficiente para garantia total do débito, razão pelo 

qual DETERMINO a intimação da parte exeqüente, para no prazo de cinco 

dias indicar bens para serem penhorados, sob pena de extinção (§ 4º, do 

artigo 53 da Lei 9.099/95) e arquivamento dos autos, com expedição de 

Certidão de Dívida. 4. OFICIE-SE a Conta Única do TJMT, comunicando-a da 

penhora e solicitando a vinculação do valor penhorado a este processo, 

por meio de Malote Digital (Resolução n.º 15/2012/TP). 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010339-19.2012.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010339-19.2012.8.11.0020. EXEQUENTE: ELIZABETE DA COSTA 

EXECUTADO: HAMILTON PEREIRA DA SILVA Vistos. 1. O débito foi 

parcialmente penhorado e ordenado a sua transferência para a Conta 

Única/TJMT, conforme recibo de protocolamento de ordens judiciais de 

transferências, desbloqueios e/ou reiterações para bloqueios de valores 

em anexo. 2. INTIME-SE a parte executada da penhora efetuada, para fins 

e prazos do artigo 854, §3º do CPC/2015 e aguarde-se o prazo para 

oposição dos embargos - 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação 

da penhora - artigo 525, § 1º, CPC/2015 e Enunciado 142 do FONAJE. 3. O 

valor penhorado não é suficiente para garantia total do débito, razão pelo 

qual DETERMINO a intimação da parte exeqüente, para no prazo de cinco 

dias indicar bens para serem penhorados, sob pena de extinção (§ 4º, do 

artigo 53 da Lei 9.099/95) e arquivamento dos autos, com expedição de 

Certidão de Dívida. 4. OFICIE-SE a Conta Única do TJMT, comunicando-a da 

penhora e solicitando a vinculação do valor penhorado a este processo, 

por meio de Malote Digital (Resolução n.º 15/2012/TP). 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010279-07.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA DUARTE REZENDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE ALVES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010279-07.2016.8.11.0020. EXEQUENTE: EDINEIA DUARTE REZENDE 

EXECUTADO: GLEICE ALVES SILVA Vistos. 1. O débito foi penhorado e 

ordenado a sua transferência para a Conta Única/TJMT, conforme recibo 

de protocolamento de ordens judiciais de transferências, desbloqueios 

e/ou reiterações para bloqueios de valores em anexo. 2. INTIME-SE a parte 

executada da penhora efetuada, para fins e prazos do artigo 854, §3º do 

CPC/2015 e aguarde-se o prazo para oposição dos embargos - 15 

(quinze) dias, contados a partir da intimação da penhora - artigo 525, § 1º, 

CPC/2015 e Enunciado 142 do FONAJE. 3. OFICIE-SE a Conta Única do 

TJMT, comunicando-a da penhora e solicitando a vinculação do valor 

penhorado a este processo, por meio de Malote Digital (Resolução n.º 

15/2012/TP). 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000183-18.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

Z. ANTONIO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO LINS DE AGUIAR OAB - PE27702 (ADVOGADO(A))

BRUNO LINS DE AGUIAR OAB - PE27712 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000183-18.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: Z. ANTONIO DE OLIVEIRA - ME 

EXECUTADO: CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP Vistos. 1. O 

débito foi penhorado e ordenado a sua transferência para a Conta 

Única/TJMT, conforme recibo de protocolamento de ordens judiciais de 

transferências, desbloqueios e/ou reiterações para bloqueios de valores 

em anexo. 2. INTIME-SE a parte executada da penhora efetuada, para fins 

e prazos do artigo 854, §3º do CPC/2015 e aguarde-se o prazo para 

oposição dos embargos - 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação 

da penhora - artigo 525, § 1º, CPC/2015 e Enunciado 142 do FONAJE. 3. 

OFICIE-SE a Conta Única do TJMT, comunicando-a da penhora e 

solicitando a vinculação do valor penhorado a este processo, por meio de 

Malote Digital (Resolução n.º 15/2012/TP). 4. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010266-08.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RIBEIRO DE CASTRO DETES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ELIAS DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010266-08.2016.8.11.0020. EXEQUENTE: SIMONE RIBEIRO DE CASTRO 

DETES EXECUTADO: JOAO BOSCO ELIAS DE ARAUJO Vistos. 1. O débito 

foi penhorado e ordenado a sua transferência para a Conta Única/TJMT, 

conforme recibo de protocolamento de ordens judiciais de transferências, 

desbloqueios e/ou reiterações para bloqueios de valores em anexo. 2. 

INTIME-SE a parte executada da penhora efetuada, para fins e prazos do 

artigo 854, §3º do CPC/2015 e aguarde-se o prazo para oposição dos 

embargos - 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da penhora - 

artigo 525, § 1º, CPC/2015 e Enunciado 142 do FONAJE. 3. OFICIE-SE a 

Conta Única do TJMT, comunicando-a da penhora e solicitando a 

vinculação do valor penhorado a este processo, por meio de Malote Digital 

(Resolução n.º 15/2012/TP). 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010164-54.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE CARVALHO LEMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CAMPOS MORAES OAB - MT0011355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010164-54.2014.8.11.0020 EXEQUENTE: LEANDRO DE CARVALHO 

LEMES EXECUTADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 

2. A parte executada informou junto a este juízo o pagamento da 

execução, conforme petição de Num. 7106522, havendo aquiescência 

tácita da parte exequente conforme certidão de Num. 11979346. 3. Desta 

feita, entendo que o feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor 

do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - 

o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV 

- o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição 
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intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da movimentação Num. 

7106522, com fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a 

presente execução. 5. Expeça-se competente alvará para transferência 

dos valores já depositados. 6. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. Submeto a presente decisão ao Juiz 

Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. CARLOS AGUSTO 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000071-15.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO DONAL SPALATTI OAB - MT23230/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GOMES GARCIA OAB - MT0013299A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000071-15.2018.8.11.0020. EXEQUENTE: LUIZ CLAUDIO DE SOUZA 

EXECUTADO: PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA VISTOS, A parte 

autora alega firmou contrato de prestação de arrendamento agropecuário 

junto ao executado. Alega o inadimplemento contratual por parte do 

executado, descumprindo o acordado nas cláusulas 3 e 4 do devido 

pacto. Tornando-se credor da importância de R$ 32.568,64 (trinta e dois 

mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). O 

executado opôs embargos a execução, alegando em suma que o 

exequente nada mais é que agiota, sendo que o contrato firmado ocorreu 

apenas para validar o negócio jurídico realizado entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 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. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente os embargos à 

execução ofertado pela parte contraria. Apesar da tempestividade dos 

embargos à execução, estes não vieram acompanhados da garantia da 

dívida, requisito necessário ao tramite e julgamento desta defesa a que faz 

jus o devedor/executado. Com vista a corroborar o entendimento 

esposado, trago o Enunciado n. 117 do FONAJE, transcrevo: ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fulminado está o 

direito do devedor em opor embargos à execução, haja vista que 

precisaria no mínimo ter garantido o juízo, resguardando seu direito, bem 

como o direito do exequente. Dessa forma inadmito os embargos opostos, 

por ausência de requisito essencial para seu tramite e julgamento. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

INADMITO os embargos à execução por ausência de pressupostos 

processuais. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010198-29.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE SOUZA BRASIL NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MUSA GONCALVES OAB - MT17747/O (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010198-29.2014.8.11.0020. EXEQUENTE: JANAINA DE SOUZA BRASIL 

NASCIMENTO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. DISPENSO 

o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte 

exequente conforme petição de ID Num. 15794168 requereu o 

levantamento da quantia depositada pela parte executada, conforme 

evento ID Num. 15080319. 3. Desta feita, entendo que o feito deve ser 

extinto com resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in 

verbis: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for 

indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por 

qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar 

ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme 

teor da movimentação ID Num. 15794168, com fundamento nos artigos 

924, inciso II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente 

feito, dando por satisfeita a presente execução. 5. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 6. Expeça-se 

alvará para levantamento da quantia bloqueada. 7. Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010268-12.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CASSIANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIZ AZEVEDO CAMPOS DA SILVA OAB - MT0013799A 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010268-12.2015.8.11.0020. EXEQUENTE: PAULO CASSIANO DA SILVA 

EXECUTADO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos. 1. DISPENSO o relatório 

a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte exequente 

conforme petição de ID Num. 15794182 requereu o levantamento da 

quantia depositada pela parte executada, conforme evento ID Num. 

15292681. 3. Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto com 

resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, 

a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da 

movimentação ID Num. 15794182, com fundamento nos artigos 924, inciso 

II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando 

por satisfeita a presente execução. 5. Sem custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 6. Expeça-se alvará para 

levantamento da quantia bloqueada. 7. Submeto a presente decisão ao 

Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, REMETAM-SE os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. CARLOS AGUSTO 

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
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Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132059 Nr: 7722-88.2017.811.0008

 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: GJDS, EMDC, DCDL, SLDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCNHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MS / 6171

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o reconhecimento da 

procedência do pedido formulados na ação de cobrança proposta por 

GUILHERME JÚNIOR DE SOUZA MARTIN representado por sua genitora 

EDINEIA MARIA DA CUNHA e SABRINA LOPES DE SOUZA MARTINS 

representada por sua genitora DEISE CRISTINA DORNELLAS LOPES, em 

desfavor de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL HONDA 

LTDA., em relação ao direito dos autores quanto ao recebimento dos 

valores correspondente ao contrato de adesão n. 162410, do grupo de 

consorcio 30105 e cota 041 R/D 03, em decorrência do falecimento do 

segurado Wagner Júnior de Souza Martin, ocorrido em 15.11.2009, 

devendo o pagamento ocorrer em parcela única no valor de R$ 59.969,25 

(cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco 

centavos) com eventuais rendimentos até a data do pagamento. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inc. I e III, “a”, do Código de Processo Civil.Custas 

processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, deverão ficar à cargo da parte autora em razão do 

princípio da causalidade adequada, restando suspensa a exigibilidade em 

virtude da concessão do benefício da justiça gratuita que DEFIRO neste 

momento.Cumpram-se as disposições pertinentes do Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à 

espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 06 

de Dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 478 Nr: 51-49.1996.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREA ALMEIDA BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR ANTONIO ZANDONADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANITA MESACASA - 

OAB:MT/2.963 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de execução forçada, proposta por AUREA ALMEIDA 

BIANCHI em face de LINDOMAR ANTONIO ZANDONADI e LEDIJANE 

ZANDONADI, todos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro deixou de ser possível contato com a autora através 

de sua advogada, sendo assim foi determinada às fls. 79 a intimação 

pessoal e neste momento juntou-se aos autos cópia da certidão de óbito 

em nome da exequente às fls. 81.

É o breve relato.

Vieram-me conclusos.

 Decido.

Tendo em vista informação do falecimento da parte autora ás fls. 81, e 

pelo fato de não ter havido manifestação acerca de habilitação dos 

sucessores, entende-se que a extinção do processo sem resolução do 

mérito é ato necessário, em virtude da ausência de interesse.

Destarte, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IX do Novo 

Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora.

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

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

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90393 Nr: 722-42.2014.811.0008

 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: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA VALEJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, JOSÉ MARTINS - OAB: SP/84314, Marco Andre Honda 

Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S.A. CRPEDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

ANDERSON DA SILVA VALEJO.

 Às fls. 59 compareceu a parte autora, pugnando pela desistência da ação 

com a consequente extinção e arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Tendo o autor desistido da ação, condeno-o ao pagamento das custas 

processuais finais remanescentes se houver.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130688 Nr: 6923-45.2017.811.0008

 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: ELIZEU ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÃMICA SANTA REGINA, MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jizreel Alves Guimaraes de 

Jesus - OAB:OAB/MT 21.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dean Paul Hunhoff - 

OAB:5730-B, DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - OAB:249590, DOUGLAS 

LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:15322

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil e, consequentemente, RECONHEÇO como indevida a 

inscrição do autor no registro de emissores de cheques sem fundos e 

CONDENO a requerida CERÂMICA SANTA REGINA ao pagamento do valor 

de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, como reparação pelo abalo moral 

sofrido.Por consequência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado em 

relação ao Requerido Material de Construção Lorenzetti Ltda, condenando 

a parte autora no pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a 

exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.Por fim, 

ACOLHO as justificativas trazidas pela requerida para o descumprimento 

da liminar e DETERMINO a expedição de ofício à instituição financeira 

BANCO BRADESCO responsável pela inserção dos dados do requerente 

no registro de emissores de cheque sem fundos, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, promova a respectiva exclusão. CONDENO a requerida 

CERÂMICA SANTA REGINA ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Aguarde-se o trânsito em 

julgado. Após, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações necessárias, especialmente observando-se a 

CNGC/MT. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte adversa para 

apresentar contrarrazões e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, 
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consignando as homenagens deste Magistrado.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Barra do 

Bugres/MT, 29 de novembro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 23581 Nr: 322-09.2006.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BEZERRA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o postulado às fls. 279, defere-se o pedido de suspensão 

do feito pelo prazo de 60 (sessenta dias).

 Decorrido o mencionado lapso temporal, deverá a parte autora, 

independentemente de nova intimação, promover impulso processual no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, fica desde logo determinada a intimação 

pessoal da parte autora para suprir a falta em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 6824 Nr: 1335-53.2000.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CUSTODIO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO R. DE 

SIQUEIRA - OAB:6780-MT, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - 

OAB:MT 4.037, JUEL PRUDÊNCIO BORGES - OAB:MT/3838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 I. Processo em ordem.

 II. Cumpra-se integralmente a última decisão exarada nos autos.

III. Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108228 Nr: 704-50.2016.811.0008

 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: SOMOV S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE DIAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AUGUSTO DE MORAIS 

URBANO - OAB:MG 71.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo da INTIMAÇÃO da parte autora 

sem nenhuma manifestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111812 Nr: 2795-16.2016.811.0008

 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: NILSE DE AZEVEDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 203 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERENTE 

DO RETORNO DOS AUTOS, BEM COMO PARA MANIFESTAR O QUE DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 10930 Nr: 1312-05.2003.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR BORGES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Processo nº: 1312-05.2003.811.0008 (Código 10930)

Vistos etc.

Inicialmente recebo os embargos à execução por negativa geral 

oferecidos pela Curadora Especial nomeada, independentemente do 

oferecimento de garantia a execução fiscal, tendo em vista que, como dito, 

oferecidos por curadora especial nomeada para executado revel citado 

por edital. Destaco que esta possibilidade é assentada pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim já decidiu:

(...) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NOMEAÇÃO DE CURADOR 

ESPECIAL – GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSÁRIA – PREVALÊNCIA 

DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CITAÇÃO 

POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 

FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – RECURSO 

PROVIDO. Não se mostra plausível a exigência da garantia da execução 

fiscal ao Curador Especial nomeado para promover a defesa do réu citado 

por edital, para que se possa garantir o pleno exercício dos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, 

evitar nulidades processuais. (...) (Ap 120759/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)

Com estas considerações, determino o desentranhamento dos embargos 

apresentados, e sua distribuição por dependência a este feito, 

intimando-se na sequência a UNIÃO para, querendo, impugná-los no prazo 

de 30 dias, conforme o artigo 17 da LEF. Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação da Fazenda Nacional, certifique-se e volvam-me os 

autos conclusos para prolação de sentença.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 13 de dezembro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46076 Nr: 2244-46.2010.811.0008

 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: Amélia Romualda de Souza Vitalino, Berilio Lourenço 

vitalino, Solange do Nascimento Pombal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Junqueira Franco Barbour, 

Sarah Junqueira Barbour Gaidzinsk, RENE JUNQUEIRA BARBOUR, 

JULIANA BARBOUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agrinaldo Jorge Rodrigues - 

OAB:10.875, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Almeida 

Tarcisio da Silva - OAB:MT. 4.667, MAURICIO AUDE - OAB:MT 4.667, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT, SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2933

 Processo nº 2244-46.2010.811.0008 (Código 46076)

Vistos.

Tendo em vista o falecimento de AGEU BENTO ANTUNES, ocorrido no ano 

de 2005, visando a regularização processual, CITE-SE os seguintes 

herdeiros para compor o polo passivo da demanda, todos qualificados às 

fls. 253/254:

ISABEL GONÇALVES ATUNES (viúva meeira)

MARIA DE LURDES ANTUNES DE SOUZA e seu esposo;

LUIZ ANTUNES e esposa;

TEREZINHA GONÇALVES ARENT e esposo;
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CATARINA ANTUNES PETERS e esposo;

ANA GONÇAVES ANTUNES;

AMANDA DORIGAN ANTUNES;

GUSTAVO ANTUNES PETERS;

AGEU BENTO ANTUNES JUNIOR;

ANDRESSA ANTUNES DA SILVA;

Diligenciem os autores para incluir no polo ativo da demanda todos os 

demais herdeiros de PASCHOAL DE OLIVEIRA POMBAL, carreando, ainda, 

documentação idônea, como certidões de nascimento e casamento, que 

permita identificar documentalmente de forma precisa a árvore 

genealógica de PASCHOAL DE OLIVEIRA POMBAL, VICENÇA GOMES DO 

NASCIMENTO e IGNEZ AMBROSIA DA SILVA.

Deverá, também a parte autora informar se ainda vive a requerente 

AMÉLIA ROMUALDA DE SOUZA VITALINO, pois à época da propositura 

do feito contava já 96 anos. Não mais vivendo a requerente, promovam os 

autores as regularizações pertinentes.

Estabeleço para cumprimento do disposto nesta decisão o prazo 

impostergável de 30 (trinta) dias, advertindo de que o descumprimento 

ensejará a extinção do feito sem resolução de mérito.

Às providências. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Barra do Bugres/MT, 12 de dezembro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101249 Nr: 2402-28.2015.811.0008

 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: PAULO HENRIQUE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 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):

 Cod. Proc.: 123297 Nr: 2788-87.2017.811.0008

 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: LUIZ SOARES DE OLIVEIRA MARCELINO

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90205 Nr: 5384-83.2013.811.0008

 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: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DO NASCIMENTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:OAB/MT. 

11.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da certidao do 

senhor Oficial de Justiça: Certifico eu, oficial de justiça que deixei de 

cumprir o r. mandado, por falta de numerários para custear as despesas 

de condução . Razão pela qual devolvo o presente na central de 

mandados. O referido é verdade e dou fé.

Barra do Bugres- MT, 27 de Julho de 2018

 Ivone Aparecida Pereira

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20560 Nr: 1066-38.2005.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUXINTELL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Souza Lima Neto - 

OAB:SP-231.610, Murillo Rodrigues Onesti - OAB:SP-237.139

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O EXEQUENTE A 

MANIFESTAR O QUE DE DIREITO, NOS PRESENTES AUTOS, mediante 

remessa dos autos, nos termos do convênio firmado entre o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato 

Grosso/AGU.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38394 Nr: 780-21.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANA APARECIDA CAYRES JOSETTI REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:SP-47.431, Tenille Pereira Fontes - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O EXEQUENTE A 

MANIFESTAR O QUE DE DIREITO EM 05 (CINCO) DIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4750 Nr: 1038-80.1999.811.0008

 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: DTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDJANE ZANDONADI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33598 Nr: 18-39.2008.811.0008

 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: Marilza Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILZA TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 94394 Nr: 3981-45.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios para a confecção de alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44078 Nr: 304-46.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NATALINA DE OLIVEIRA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios para a confecção de alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102713 Nr: 3319-47.2015.811.0008

 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: SUELI FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios para a confecção de alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83672 Nr: 470-73.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA DIAS GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios para a confecção de alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88576 Nr: 4333-37.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMOZA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios para a confecção de alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120867 Nr: 1320-88.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE FELICIO FRANZIN

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios para a confecção de alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117697 Nr: 6425-80.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA DA SILVA DALAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios para a confecção de alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47148 Nr: 3314-98.2010.811.0008

 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: MARISA 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios para a confecção de alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47126 Nr: 3292-40.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA ABADIA DA CONCEIÇAO

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios para a confecção de alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115862 Nr: 5294-70.2016.811.0008

 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
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 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios para a confecção de alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49498 Nr: 983-12.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANA BONIFÁCIA DA SILVA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios para a confecção de alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103127 Nr: 3531-68.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENEDITO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios para a confecção de alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83522 Nr: 380-65.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELITA CONCEIÇÃO 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios para a confecção de alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94705 Nr: 4255-09.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios para a confecção de alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104887 Nr: 4727-73.2015.811.0008

 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: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a fornecer os dados 

bancarios para a confecção de alvara

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112774 Nr: 3314-88.2016.811.0008

 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: LUCIO LINO DA SILVA

 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:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 51396 Nr: 2146-27.2011.811.0008

 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: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO NOVAIS FILHO, DINORÁ CIRILO DE 

FRANÇA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO ROSARIO FUSCO 

PESSOA DE OLIVEIRA - OAB:7669-DF, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261, PAULO VINICUIS SILVA GORAIB - OAB:158.029, 

RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÂMARIS ALVES CHAVES - 

OAB:12377-A

 Vistos,

Ante o pedido de fls. 459/460-v°, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do valor dos honorários 

periciais, ou comprove que já o fez, sob pena de constrição patrimonial.

 Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se o perito, 

para querendo, requerer o que entender de direito.

 Em caso de inércia, e, observando que a r. sentença já transitara em 

julgado (fls. 451), arquive-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 145873 Nr: 8296-77.2018.811.0008

 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: ANA SANTA CORREA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 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 ao 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 o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

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, sendo que elementos de 

convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser o 

autor(a) segurado(a) especial.

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 

(art. 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.: 115079 Nr: 4797-56.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID MAIKELLI TEIXEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS MENDES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, CPC).

Cite-se o Executado com fulcro no artigo 530 do Novo Código de Processo 

Civil para no prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento do débito 

exequendo ou comprovar que já o fez, sob pena de lhe ser penhorados 

bens suficientes à satisfação do débito.

 Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

autora, para querendo, requerer o que entender de direito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 37630 Nr: 13-80.2009.811.0008

 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: ALESSANDRO NEVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

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

OAB:8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 1. Trata-se de Cumprimento de Sentença tendo como partes Alessandro 

Neves Pereira e Itaú Seguros S.A(qualificados nos autos).

2. A executada às fls. 313/314-V° apresentou comprovante de pagamento 

da condenação, tendo a parte exequente manifestado concordância (fls. 

318), pugnando pelo levantamento dos valores depositados.

 3. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil, extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

(Omiss)

II – a obrigação for satisfeita

(...)”

4. Deste modo, acolho a justificativa apresentada pela exequente e diante 

do adimplemento do débito, declaro extinta a presente Ação de Execução, 

nos termos do artigo 485, I c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil.

6. Custas, pela parte autora.

7. Após o trânsito em julgado, defiro o levantamento requerido às fls. 318, 

em favor da parte exequente.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136337 Nr: 2356-34.2018.811.0008

 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: VALDOMIRO RODRIGUES 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:13615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio 

Doença manejada por Valdmiro Rodrigues da Silva em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, qualificados nos autos.

 2. Compulsando atentamente os autos, verifica-se que as partes 

protestaram pela produção de provas e assim, considerando a natureza 

do seu objeto, entendo por bem deferir a perícia médica e a prova 

documental.

3. 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.

4. Com a indicação do perito, oficie-se o perito 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. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, intimem-nas para 

os apresentarem no prazo legal.

6. Cumprida as determinações supra, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47071 Nr: 3237-89.2010.811.0008

 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: JONICE BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josué Alves Nascimento - 

OAB:20466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA PATRIOTA HOLANDA 

DE AMORIM - OAB:MATR-2251908

 Vistos...

1. Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria por Idade ajuizada 

por Jonice Bezerra em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

Autarquia Federal, objetivando a implantação do benefício previdenciário – 

aposentadoria Rural por Idade, uma vez que sempre exerceu atividades 

rurícolas em regime de economia familiar.

2. Ás fls. 100/100-v° fora prolatada sentença de extinção, ante a inércia 

da parte autora em não promover aos autos as diligências necessárias, 

conforme certidão de fls. 108 fora certificado o trânsito em julgado sem 

interposição de recurso.

3. O patrono da parte autora manifestou-se aos autos, requerendo, em 

síntese, a reconsideração da sentença prolatada, a fim de dar 

prosseguimento no feito (fls. 117/118).
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4. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

6. Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria por Idade ajuizada 

por Jonice Bezerra em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

Autarquia Federal, objetivando a implantação do benefício previdenciário – 

aposentadoria Rural por Idade, uma vez que sempre exerceu atividades 

rurícolas em regime de economia familiar.

7. Em análise aos autos, verifica-se que, a parte autora pugna pela 

reconsideração da sentença de extinção prolatada, bem como dos atos 

processuais anteriores. No que toca ao pedido, o indeferimento deste é a 

medida cabível, uma vez que, ocorreu o trânsito em julgado da referida 

sentença, e outra não houve manifestação no momento oportuno.

8. Ademais, em casos semelhantes, há entendimentos dos Tribunais 

Superiores, que, firmaram entendimento no sentido de impossibilidade de 

formular o pedido de prosseguimento do feito, depois de extinto o feito, se 

não vejamos:

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA PROFERIDA 

APÓS REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA EXECUTADA. 

POSTERIOR PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

PRECLUSÃO LÓGICA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Cinge-se a 

controvérsia dos autos na possibilidade de reforma de sentença que 

extinguiu a execução fiscal, depois de pedido formulado pela própria 

exequente. 2. In casu, a União Federal requereu, após o encerramento da 

falência da sociedade executada, a extinção do feito executivo, sem 

qualquer ressalva. 3. O alegado equívoco cometido pela exequente não 

tem o condão de modificar a sentença, porque consumada a preclusão 

lógica, a impedir o exercício de ato processual incompatível com aquele 

anteriormente praticado. 4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça firmou entendimento no sentido da impossibilidade de, depois de 

extinto o feito executivo a requerimento da exequente, esta formular 

pedido para o seu prosseguimento. Precedentes. 5. Apelação desprovida.

(TRF-3 - AC: 00140376720114036130 SP, Relator: DESEMBARGADORA 

FEDERAL DIVA MALERBI, Data de Julgamento: 11/05/2017, SEXTA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/05/2017).

Ainda:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO 

FEITO POR PROBLEMAS DE SAÚDE DA PARTE RÉ. POSTERIOR 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO. INÉRCIA DA AUTORA EM ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PROFERIDA CORRETAMENTE. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007617590, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 27/04/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007617590 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Data de Julgamento: 27/04/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018).

9. Ante ao exposto, indefiro o pedido de fls. 117/123, vez que precluso.

10. Certificado o trânsito em julgado da sentença de fls. 100/100-v°, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90426 Nr: 747-55.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, 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.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 145207 Nr: 7962-43.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRCDS, MACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE UMENO - 

OAB:23377/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, CPC).

Cite-se o Executado com fulcro no artigo 528, §8º, do Novo Código de 

Processo Civil para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento de 

R$ 10.908,60 (dez mil novecentos e oito reais e sessenta centavos) ou 

comprovar que já o fez, sob pena de penhora, nos termos do art. 523, §1º 

do Código de Processo Civil.

Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

autora, para querendo, requerer o que entender de direito.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104595 Nr: 4524-14.2015.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 DIAS RAMOS, ANA VIEIRA DA SILVA, 

JOVINO RAMOS DA SILVA, VITORINO FERREIRA DA COSTA, BENEDITA 

RAMOS DA SILVA, ANTONIA RAMOS DA COSTA, ANA DIAS RAMOS, 

SEBASTIANA DIAS RAMOS MACIEL, CRISTINA DE CARVALHO RAMOS, 

JOSE DIAS RAMOS, EZIQUIEL PROFETA MACIEL, MARIA RAMOS DE 

FARIA, ARMANDO DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMAZ DOS SANTOS RAMOS, FRANCISCA 

DIAS RAMOS

 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,

 Defiro o pedido de fls. 85, posto que concedo prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar os autos Plano de Partilha Amigável, sob pena de 

arquivamento.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e remeta-se 

os autos ao arquivo independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110178 Nr: 1826-98.2016.811.0008

 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: ROSELI CERILA DE OLIVEIRA

 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:

 Vistos,

 1. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por 

Incapacidade Laboral manejada por Roseli Cerila de Oliveira em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, qualificados nos autos.

 2. Compulsando atentamente os autos, verifica-se que as partes 

protestaram pela produção de provas e assim, considerando a natureza 

do seu objeto, entendo por bem deferir a perícia médica e a prova 

documental.

3. 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.
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4. Com a indicação do perito, oficie-se o perito 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. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, intimem-nas para 

os apresentarem no prazo legal.

6. Cumprida as determinações supra, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113402 Nr: 3700-21.2016.811.0008

 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: GERALDO PEREIRA DE ALMEIDA, MARIA APARECIDA 

SILVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Embora não haja previsão de juízo de retratação em simples petição 

(art. 485, §7º do CPC), uma vez que o juízo de retratação se faz em sede 

de apelação, utiliza-se aqui do princípio da Instrumentalidade das Formas 

para acolher o pedido dos requerentes para reconsiderar a decisão de 

extinção, tendo em vista que já houve manifestação de acordo às fls. 

37/39, faltando apenas à manifestação do requerido quando ao seu 

interesse em pactuar.

 2. Sendo assim, exerço o juízo de retratação para reconsiderar e revogar 

a sentença extintiva proferida à fl. 50.

3. Prossiga-se com o processo intimando o requerido, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto à proposta de acordo formulada às 

fls. 37/39.

4. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95245 Nr: 4669-07.2014.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO- FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 6. Tendo em vista a notícia e comprovação do parcelamento do débito 

administrativamente, Defiro a suspensão da presente execução fiscal, nos 

termos do art. 151, inciso VI do Código Tributário Nacional - CTN, até o total 

adimplemento do crédito tributário, conforme requerido às fls. retro, bem 

como homologo o pedido de desistência quanto à exceção de 

pré-executividade formulado pela parte executada às fls. 256. 7. Ato 

contínuo, quanto ao pedido de imediata exclusão dos débitos fiscais das 

CDAs nº 45283285-3, e nº 45283286-1, dos órgãos de proteção ao 

crédito (SERASA), o Indefiro, levando-se em consideração que é de 

competência das partes, promoverem o normal prosseguimento do feito, 

bem como os atos e diligências que lhe competem, devendo na presente 

situação da demanda, a executada postular extrajudicialmente a exclusão 

de seu nome dos referidos registros, conforme fundamento na legislação 

por esta invocado e haja à vista a suspensão da exigibilidade do crédito 

por ela apresentado. 8. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. (...) se a 

agravante logrou a suspensão do crédito tributário (questão ainda não 

decidida na execução), pode extrajudicialmente postular a exclusão de 

seu nome daqueles registros, com fundamento na legislação por ela 

invocada, sem prejuízo de intentar medidas judiciais na hipótese de 

semelhante pretensão restar resistida contra quem dirigida. (...) TRF-3 - AI: 

19556 SP 0019556-12.2013.4.03.0000, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, Data de Julgamento: 10/02/2014, 

QUINTA TURMA). 9. Por fim, precluso o lapso temporal sem qualquer 

manifestação, remeta-se os autos ao exequente para dar prosseguimento 

ao feito, se for o caso, nos termos do art. 25, parágrafo único, da Lei de 

Execução Fiscal, sob pena de arquivamento, valendo o silêncio pelo seu 

adimplemento. 10. Após, o decurso do prazo, certifique-se e conclusos. 

11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103497 Nr: 3783-71.2015.811.0008

 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: MACLEIDES FERREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 145991 Nr: 8372-04.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPCD, RENATA PRADO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES APARECIDO DA SILVA DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Silva Pinheiro - 

OAB:21180/MT, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17573, GIVANILDO 

GOMES - OAB:OAB/MT 12.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 

189, II, CPC).2. 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. Havendo prova 

pré-constituída da maternidade (fl. 16), defiro os alimentos provisórios 

requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 (Lei de Alimentos), 

fixando-os, tendo em vista a não comprovação do valor real percebido 

pelo requerido, em 30% (trinta por cento) da remuneração, devido a partir 

da citação, a ser depositado na conta bancária do Requerente, até o dia 

10 (dez) de cada mês, não podendo ser inferior ao valor correspondente 

a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, equivalente a R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos). Desta feita, intime-se a 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos o 

número da conta a ser depositado o valor deferido.4. Em mantendo vínculo 

empregatício, oficie-se a empresa empregadora para que seja realizado o 

desconto da prestação alimentícia em folha de pagamento do requerido, no 

importe de 30% (trinta por cento) da remuneração recebida mensalmente. 

5. Considerando a existência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.6. Após, cite-se o requerido para, 10. Notifique-se o Ministério 

Público, para que, querendo, compareça a audiência.Cumpra-se, com a 

urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 145886 Nr: 8303-69.2018.811.0008

 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: ADINA DA SILVA MORAIS, ALEX SANDRO DALLAZEM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glaucio Araújo de Souza - 

OAB:OAB/MT 13.599, LEANDRO GOMES DALLAZEM - OAB:23411/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Recebo a exordial.

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Dê-se prévia vista dos autos ao representante do Ministério Público 

para manifestação.

4. Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91106 Nr: 1325-18.2014.811.0008

 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: JONATHAN FAGNER DA SILVA GILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINACEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB: 

SP/84314

 Vistos,

 1. Tendo em vista que a parte requerida/credora fora devidamente 

intimada (fls. 193) e deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentar 

manifestação (fls. 197), defiro o pedido formulado às fls. 183/194 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.

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. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquive-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90261 Nr: 598-59.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENCIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI PEREIRA ALVES - 

OAB:PROCURADOR

 Vistos,

 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.

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

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.

Após, nada mais sendo requerido, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131917 Nr: 7648-34.2017.811.0008

 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: LUANE CAROLINE DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WEMENSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, a parte Requerente manifesta-se 

pela desistência da ação (fls. 32).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

4. Havendo restrições em nome do requerido e/ou de veículos, determino 

as baixas necessárias das restrições eventualmente realizadas.

 5. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

6. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 145843 Nr: 8284-63.2018.811.0008

 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: EDILENE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO 

- OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES 

- OAB:14210/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 ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

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 o 

autor 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 pelo autor.

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.: 145796 Nr: 8261-20.2018.811.0008
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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: Rosimeire Henrique Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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 ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

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 o 

autor 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 pelo autor.

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.: 111205 Nr: 2426-22.2016.811.0008

 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: MARIANA GUIMARÃES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 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, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54977 Nr: 1176-90.2012.811.0008

 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: ELIETE DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA 

- OAB:17982/O

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor do débito, ou comprove 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.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137655 Nr: 3173-98.2018.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S PEREIRA JOAQUIM, SIDNEI PEREIRA 

JOAQUIM, MARIA DO SOCORRO BARROS DE OLIVEIRA, VANDERLEI 

FELIPE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 73/73-v°, atenda-se na forma requerida.

 Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, certifique-se e intime-se a parte 

autora para requerer o que entender de direito sob pena de extinção do 

feito.

Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135478 Nr: 1828-97.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RODRIGUES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13615

 Intimação da defesa constituída para que apresente as razões de recurso 

em sentido estrito interposto no prazo improrrogável de 48(quarenta e 

oito)horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 144896 Nr: 7795-26.2018.811.0008

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIS FELIPE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:24323/O, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Contudo, no presente caso, o requerente não comprovou ser o 

proprietário, apresentando documento de terceiro, tornando-se inviável a 

restituição de tal bem .Assim, com fundamento no art. 120 do CPP e 

considerando que o pleito demanda dilação probatória, por ora, 

INDEFERE-SE a restituição de 01 (um) celular Iphone 6, 32 GB, marca 

Apple.Não obstante, após a realização da instrução processual, momento 

em que será esclarecido acerca dos bens apreendidos, poderá ser 

reanalisada a restituição.Certificada a preclusão das vias impugnativas, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133621 Nr: 725-55.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN JUSTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Silva Pinheiro - 

OAB:21180/MT, GIVANILDO GOMES - OAB:OAB/MT 12.635

 Portanto, mantendo a decisão anterior do Juízo, com fundamento no art. 

413 do Código de Processo Penal e restando superada a materialidade e 

presentes indícios suficientes de autoria, PRONUNCIA-SE o acusado Alan 

Justino dos Santos, qualificado nos autos, como incurso nas sanções 

penais do art. 121, §2º, inciso l e IV do Código Penal figurando como vítima 

a pessoa de Pedro Henrique Lopes dos Santos. O Juízo está a manter o 

encarceramento cautelar do acusado na forma do art. 413, §3º do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 94339 Nr: 3939-93.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS VICTOR DA ROCHA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JÚNIOR 

- OAB:12359-MT

 Autos: 3939-93.2014.811.0008 - Código: 94339

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Diante do teor da certidão de fl. 233 indicando o decurso de prazo sem 

razões recursais, e tendo presente o disposto no art. 265 do CPP, 

reitere-se a intimação à Defesa constituída do réu para que apresente 

referida peça no prazo de 72h (setenta e duas horas).

2. Em caso de nova inércia, a multa vai desde logo fixada em 10 (dez) 

salários mínimos e, desde logo, oficie-se à Fazenda Pública Estadual para 

inscrição da multa em dívida ativa, bem assim comunicação a OAB-MT.

3. Em seguida, intime-se o acusado prejudicado para constituição de novo 

patrono, no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Inerte também o acusado, abra-se vista dos autos à DPE para 

apresentar razões recursais, no prazo de 05(cinco) dias.

6. Após, vista ao MPE e, seguida, remetam os autos ao TJMT para 

apreciação da pretensão recursal.

7. Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 17/dezembro/2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 101125 Nr: 2325-19.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M.GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945, ÉLCIO DIONÍZIO DA COSTA - OAB:OAB/GO 

18.982

 Posto isso, julga-se parcialmente procedente a pretensão vertida na 

denúncia para o fim de: (a) CONDENAR o acusado Luiz Gustavo de Souza 

Alves como incurso nas sanções penais do art. 299, caput, c.c 29 e 71 do 

CPB; (b) ABSOLVER o acusado Luiz Gustavo de Souza Alves da 

imputação de infração aos arts. 297 e 307 do CPB na forma do art. 386, VII 

do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 144207 Nr: 7393-42.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO GABRIEL DOS SANTOS, LUIS FELIPE DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÔMULO BEZERRA 

PEGORARO - OAB:23.871

 De igual forma, a exordial acusatória observou o disposto no art. 41 do 

CPP com a descrição do fato supostamente criminoso e todas as suas 

circunstancias.Ademais, no particular da justa causa, a versão da 

denúncia está apoiada em elementos informativos constantes no inquérito 

policial, mormente no auto de prisão em flagrante dos acusados e nas 

declarações das testemunhas.Demais a mais, o juízo positivo de 

admissibilidade da imputação “não demanda motivação profunda ou 

exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações 

judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que 

somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com 

a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla 

defesa e do contraditório.” (STJ - AgRg no RHC 82.102/BA, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

21/06/2018, DJe 29/06/2018)Nesse contexto, não sendo possível se 

concluir, de modo insofismável, pela manifesta improcedência das 

acusações, de modo que, nesta fase de cognição sumária, não ocorrem 

qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, razão por que o Juízo RECEBE 

A DENÚNCIA ajuizada em desfavor de Diego Gabriel dos Santos e Luis 

Felipe de Moraes.COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia à Central de 

Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia 

responsável pelo inquérito policial.Designa-se audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27 de agosto de 2019, às 13 horas, data única 

disponível.Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes, bem como 

os acusados.Providencie a CITAÇÃO do acusado na forma do art. 56 da 

Lei 11.343/06.Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, 

intime-se a parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, 

indique o respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 144207 Nr: 7393-42.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO GABRIEL DOS SANTOS, LUIS FELIPE DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÔMULO BEZERRA 

PEGORARO - OAB:23.871

 Assim, diante das provas apresentadas aos autos, nota-se que a versão 

dos fatos narrados pela requerente é plausível, entendendo-se que o 

requerimento merece acolhida.Deste modo, com espeque no art. 120, CPP, 

determina-se a RESTITUIÇÃO de um aparelho celular Iphone 7, cor preta 

matte, 128 GB a requerente e sua legítima proprietária MARIA CRISTINA DE 

FREITAS ALMEIDA, mediante termo nos autos.Ciência ao MPE e intime-se a 

Defesa.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135478 Nr: 1828-97.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RODRIGUES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13615

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Considerando que decorreu o prazo sem a apresentação de razões e 

tendo presente o disposto no art. 265 do CPP, reitere-se a intimação à 

Defesa constituída do acusado Eduardo Rodrigues Ramos (Saulo Almeida 

Alves – OAB/MT 13.615) para que apresente razões do recurso em 

sentido estrito interposto no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) 

horas.

Em caso de nova inércia, a multa vai desde logo fixada em 10 (dez) 

salários mínimos.

Persistindo a inércia, oficie-se à Fazenda Pública Estadual para inscrição 

da multa em dívida ativa, e ao mesmo tempo intime-se o acusado 

prejudicado para constituição de novo patrono, no prazo de 05 (cinco) 
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dias.

Inerte também o acusado, abra-se vista dos autos à DPE para apresentar 

as razões em favor do acusado Eduardo Rodrigues Ramos, no prazo de 

02 (dois) dias.

Apresentada as razões, vista dos autos ao MPE para apresentação de 

contrarrazões, no prazo de 02 (dois) dias.

Após, retornem os autos conclusos para juízo de retratação (CPP, 589).

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 144480 Nr: 7556-22.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA SANTANA, CARLOS FELIPE 

FERNANDE, RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DA SILVA 

FERREIRA - OAB:24323/O, ROBSON DA SILVA - OAB:17086

 Assim, a prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos 

concretos que, por ora, permanecem incólumes . Por isso, INDEFERE-SE O 

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. III – Considerando que 

os acusados Fernanda Santana e Rafael Rodrigues dos Santos foram 

devidamente citados informando não possuírem Advogado Constituído, 

considerando que Defensora Pública foi designada para atuar em outra 

Comarca e considerando ainda que a Defensoria Pública do Núcleo de 

Barra do Bugres – MT encontra-se sem Defensor(a) Público(a) e sem 

previsão para chegada, visando conferir efetividade tutela jurisdicional, 

bem como duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, XXXV e LXXVIII), 

até por se tratar de feito com réus presos, o Juízo nomeia o advogado Dr. 

Gustavo da Silva Ferreira – OAB/MT 24.323, para apresentar apenas 

resposta à acusação em favor dos acusados Fernanda Santana e Rafael 

Rodrigues dos Santos, arbitrando, desde logo, honorários advocatícios no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando as peculiaridades do 

caso, bem assim o comprometimento com a causa da Justiça revelado 

pelo Advogado que aceitou patrocinar a defesa dos acusados. Os 

honorários arbitrados deverão ser custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, facultando-se o desconto do duodécimo da Defensoria Pública 

Estadual. Por fim, intime-se o Advogado nomeado, via DJE, para que 

apresente, no prazo de 10 (dez) dias, resposta à acusação em favor dos 

acusados. Após, conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 144402 Nr: 7514-70.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538

 Autos: 7514-70.2018.811.0008 - Código: 144402.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Márcio Alves 

Rodrigues, imputando-lhe a conduta típica descrita no art. 129 e art. 158, 

ambos do CPB.

Este Juízo recebeu a denúncia (fls. 47/48), sobrevindo a citação do 

acusado (fl.56/58), apresentação de resposta por negativa geral (fls. 

60/67).

II-

O feito comporta regular processamento.

Isso porque, segundo o comando inserto no art. 397 do CPP, o Juízo 

apenas absolverá sumariamente o acusado diante da existência manifesta 

de causa excludente da ilicitude do fato, de causa excludente da 

culpabilidade do agente - salvo inimputabilidade -, o fato narrado 

evidentemente não constitui crime ou estiver extinta a punibilidade do 

agente.

Analisado o caso concreto, nesta fase de cognição superficial, não existe 

circunstancia que justifique, desde logo, a absolvição do denunciado.

Calha à transcrição:

“...a absolvição sumária, por importar em verdadeiro julgamento antecipado 

da lide, deve ser reservada para as situações em que não houver duvida 

acerca da atipicidade do fato delituoso ou da presença das excludentes 

da ilicitude (justificantes), excludentes da culpabilidade (dirimentes), salvo 

inimputabilidade, e causas extintivas da punibilidade. Há necessidade, 

portanto, de um juízo de certeza.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de 

Processo Penal comentado – Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1096).

Dessa forma, a rejeição da absolvição sumária não exige motivação 

aprofundada considerando a natureza interlocutória deste provimento, sob 

pena de indevida antecipação do juízo de mérito que somente poderá ser 

proferido após o desfecho da instrução criminal, com a observância das 

regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório 

(STJ - RHC 82.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 

julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).

Quanto à reposta à acusação, não há como acolher a postulação da 

Defesa eis que referidas alegações estão afeita ao mérito, as quais serão 

analisadas na audiência de instrução e julgamento e por ocasião da 

sentença.

Nesse contexto, não havendo o acusado Márcio Alves Rodrigues alegado 

preliminar, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

para o dia 11 de fevereiro de 2019 às 14h20, data única disponível.

Defeso falar em excesso de prazo na formação da culpa porque a prisão 

é datada de 21/10/2018 e a pauta do Juízo do ano em curso está 

preenchida com outros feitos de acusados presos e feitos inseridos em 

metas do Conselho Nacional de Justiça.

 Aliás, os feriados e pontos facultativos aprazados para o mês de 

novembro/2018 (dias 01, 02, 15, 16, 19 e 20 de novembro/2018), 

acabaram por comprometer a pauta judicial.

Demais a mais, além de os prazos não serem computados de forma 

meramente aritmética, não se pode olvidar a suspensão que permeia de 

20/dezembro/2018 a 20/janeiro/2019, conforme art. 220 do CPC e 3º do 

CPP.

Ao mais, da prisão até a data em que pautada a instrução terão decorridos 

cerca de 113 (cento e treze) dias, o que arreda qualquer alegação de 

excesso de prazo.

INTIMEM-SE as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas , 

bem como o acusado .

CIENTIFIQUE o acusado do comando previsto no art. 367 do CPP, segundo 

o qual o processo seguirá sem a sua presença quando intimado 

pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 

justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar ao 

Juízo.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se CARTA PRECATÓRIA para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Advirta-se, desde logo, que o JUÍZO OBSERVARÁ O DISPOSTO NO ART. 

222, §§ 1º E 2º, DO CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

NÃO LOCALIZADA ALGUMA DAS PESSOAS a serem inquiridas, intime-se 

a parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 29 de novembro de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133874 Nr: 902-19.2018.811.0008

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

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO CARDOSO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS ANTONIO KLAUK JR - 

OAB:15462, FABIANE PELEGRINI MAZZUTTI - OAB:4000

 I – Plasmou-se a falta de interesse subsequente em relação ao pedido de 
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autorização de viagem até a cidade de Cuiabá – MT. II – Antes de deliberar 

acerca do pedido de progressão de regime (fls. 209/212), intime-se o 

recuperando para comprovar nos autos a reparação do dano que causou, 

com os acréscimos legais, nos termos do art. 33, §4°, do CPB. III – Após, 

colha-se parecer do MPE e em seguida, conclusos. IV – Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 138354 Nr: 3564-53.2018.811.0008

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

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACÁRIO HAEFFNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-0, RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - OAB:18973/MT

 I – Considerando que o TJMT redimensionou a pena do recuperando de 05 

(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 04 (quatro) anos de 

reclusão, em regime aberto, ALTERA-SE o comparecimento fixado na 

audiência admonitória de quinzenal para MENSAL, em Juízo. II – 

Homologa-se o cálculo que ora se junta para que surta seus jurídicos e 

efeitos legais. III – Mantêm-se inalteradas as demais condições. IV – 

Intime-se o recuperando. V – Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 105919 Nr: 15935-10.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josué Alves Nascimento - 

OAB:20466, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 I – Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública local para que informe acerca da 

possibilidade de visita social assistida já que, a princípio, a Sra. Tereza 

Alves Damacena encontra-se impedida de realizar visita íntima em 

estabelecimentos prisionais, com direito a carteira de identificação, eis que 

possui condenação definitiva e atualmente cumpre pena em regime 

domiciliar, com uso de monitoramento eletrônico, na guia de execução 

penal n° 8143-44.2018.811.0008 – código: 145544, com arrimo no 

Regimento Interno dos Estabelecimentos Penais do Estado de Mato 

Grosso. II – Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 97205 Nr: 6149-20.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MOREIRA, RAFAEL FERREIRA 

SANTANA, TONIVAL LIMA DOS SANTOS, NESTOR TEODORO, ANTONIO 

MACIEL FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 I - Defere-se o pedido de fl. 104 e, por conseguinte, expeça-se o 

necessário, fazendo constar as seguintes condições a serem 

estabelecidas em audiência destinada a suspensão condicional do 

processo: 1) Proibição de frequentar determinados lugares tais como 

bares, boates e congêneres; 2) Proibição de ausentar-se da Comarca 

onde reside por mais de 30 (trinta) dias sem prévia autorização judicial; 3) 

Comparecimento pessoal e obrigatório ao Juízo MENSALMENTE, para 

informar e justificar suas atividades; 4) A fiança eventualmente paga pelo 

acusado será revertida em favor do Conselho da Comunidade de Barra do 

Bugres-MT; 5) Deverá o acusado efetuar o pagamento de uma prestação 

pecuniária, cujo valor total será na importância total de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), sendo que o valor pode ser pago em até 10 (dez) parcelas iguais e 

sucessivas de R$ 100,00 (cem reais) cada, que deverão ser pagas 

mediante depósito para o Conselho da Comunidade de Barra do Bugres/MT 

Cooperativa Sicredi, Agência 0804, Conta Corrente 08734-3. II - Pela 

derradeira vez, intime-se a defesa técnica constituída pelo acusado 

SEBASTIÃO MOREIRA a apresentar resposta escrita e, havendo decurso 

de prazo, conclusos para deliberar acerca da aplicação do art. 265 do 

CPP. III - Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 83876 Nr: 529-61.2013.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUZ DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, FLAVIA CONCEIÇÃO DA SILVA 

STABILITO ALBUÊS - OAB:OAB-RO-4266, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304

 Autos: 529-61.2013.811.0008 - Código: 83876

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Certifique eventual decurso de prazo para apresentação de 

contrarrazões recursais (fl. 401), e tendo presente o disposto no art. 265 

do CPP, reitere-se a intimação à Defesa constituída do réu para que 

apresente referida peça no prazo de 72h (setenta e duas horas).

2. Em caso de nova inércia, a multa vai desde logo fixada em 10 (dez) 

salários mínimos e, desde logo, oficie-se à Fazenda Pública Estadual para 

inscrição da multa em dívida ativa, bem assim deverá ser comunicado a 

OAB-MT.

3. Em seguida, intime-se o acusado prejudicado para constituição de novo 

patrono, no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Inerte também o acusado, abra-se vista dos autos à DPE para 

apresentar contrarrazões, no prazo de 08(oito) dias.

6. Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 18/dezembro/2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-17.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI APARECIDO MORGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000707-17.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SIDNEI APARECIDO MORGADO Endereço: AVENIDA TROPICAL, 

1122, CASA, MARACANÃ, 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 Senhor(a): SIDNEI APARECIDO MORGADO 

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: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 29/01/2019 Hora: 13:00. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 387 de 792



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. Barra do Bugres - MT, 18 de dezembro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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: 1000707-17.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI APARECIDO MORGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO SILVA PROCESSO n. 

1000707-17.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 14.480,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SIDNEI APARECIDO MORGADO Endereço: AVENIDA TROPICAL, 

1122, CASA, MARACANÃ, 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 Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

passivo, 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: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 29/01/2019 Hora: 13:00. 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. 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. 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, 18 

de dezembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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 Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35867 Nr: 2656-45.2010.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE GARCIA, JOSE AUGUSTO MOTTA 

GARCIA, SHIRLEY APARECIDA POPPI GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JALMAR VARGAS, MARIA ADELAIDE 

VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 DECISÃO

Vistos. etc.

1. O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

2. Procedam as alterações necessárias.

3. Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o 

débito, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito.

4. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa.

5. Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação, intimando-se 

o executado de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do 

§ 1º do artigo 523 do CPC.

6. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

7. Determino que seja desapensado, destes autos, e arquivado o 

processo de código 33073

8. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27909 Nr: 1330-21.2008.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 
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DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA RITA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - 

OAB:6264-B, VALÉRIA ALVES DOS SANTOS - OAB:4.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PERES DO PINHO 

- OAB:8065, CLARISSA AUGUSTA TORRES CAVALCANTE - 

OAB:33.350/OAB/PE, ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA 

FERRARI - OAB:18849/O, JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:10.127, SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:352.103/OAB/S P

 DESPACHO

Vistos, etc.,

1. Tendo em vista o pedido das partes (fl.114), redesigno a audiência para 

o dia 21 de janeiro de 2019, às 13h15min.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25208 Nr: 1837-16.2007.811.0050

 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: TRIUNFANTE MATOGRASSENSE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR MATEUS JACOBOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelir Fátima Jacoboswski - 

OAB:OAB / 3.437

 DESPACHO

Vistos.

1. Tendo em vista que o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, 

manteve a decisão de fls. 298/301, INTIME-SE o requerido, na pessoa de 

seu patrono, para que pague o débito na forma do artigo 524 do CPC, 

conforme determinou a sentença proferida por este Juízo.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89943 Nr: 1736-27.2017.811.0050

 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: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA BIAZOTO KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B/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. 44, subscrita pela Sra. Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8120 Nr: 1296-56.2002.811.0050

 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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI ANTONIO BRIZOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO LOBO V. DE RESENDE - 

OAB:6979-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido nos 

autos. Outrossim, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

provimento 056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que intimado o 

patrono da parte autora para que, querendo, diga sobre o prosseguimento 

do feito, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103884 Nr: 3725-34.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE JESUS ALVES, JAKSON 

GLADISTONE ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos a advogada do réu, para que apresente defesa prévia no 

prazo legal.Nada mais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103410 Nr: 3554-77.2018.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE CAMPO NOVO DO PARECISMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THIAGO RODRIGUES, Filiação: Irene 

Rodrigues, brasileiro(a), convivente. 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 arrolar testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de medidas protetivas de urgência 

formulado em favor de Sheila Simone Ferreira Corillo, figurando como 

requerido Thiago Rodrigues.

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos, etc.1.Considerando que não houve 

citação do réu Thiago Rodrigues, CITEM-SE pessoalmente o réu para 

oferecerem defesa no prazo de 10 dias, na forma dos art. 396 e seguintes 

do CPP.2.Por todo o exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo 

Ministério Público em fl.16.3.Notifique-se o IRMP.4.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, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 18 de dezembro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63540 Nr: 1550-43.2013.811.0050

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BAPTISTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO BAPTISTELLA, Cpf: 

01288826117, Rg: 1627154-8, Filiação: Eloir Rios Baptistella e Afro Antonio 

Baptistella, data de nascimento: 12/12/1974, brasileiro(a), natural de 

Francisco Beltrão-PR, convivente, motorista, Telefone 65 9985 4749. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA PARA QUE SEJA 

RESTITUÍDO DA FIANÇA CONFORME DECISÃO DE FLS. 50 EN ENEXO

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos, etc.1.Ante o teor da decisão de fl.47, 

INTIME-SE o indiciado para que seja restituído da fiança, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de perdimento.2.Após a Diligente Gestora deverá 

certificar nos autos acerca da manifestação do indiciado.3.Em caso de 

inércia do indiciado DECRETO O PERDIMENTO atinente ao valor de fl.18, 
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quais sejam R$678,00 DETERMINO a sua doação em favor do Conselho da 

Comunidade da Execução Penal, procedendo-se imediatamente ao seu 

levantamento, expedindo-se o necessário.4.Cumpridas as determinações, 

ARQUIVEM-SE os autos.5.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, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 03 de dezembro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98814 Nr: 1492-64.2018.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROMILDO EDSON TAVARES, Rg: 

1426478-1, Filiação: Joaquim Jorge Tavares e Geraci Ferreira Tavares, 

data de nascimento: 26/03/1973, brasileiro(a), natural de Goiorê-PR, 

casado(a), chapa, Telefone 65 99643 6112. 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 05 (cinco) 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 arrolar testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de medidas protetivas de urgência 

formulado em favor de Ane Cristina da Silva Oliveira, figurando como 

requerido Romildo Edson Tavares

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos, etc.1.Considerando que não houve 

citação do réu Romildo Edson Tavares em decorrência da recente 

mudança de endereço, proceda-se à CITAÇÃO VIA EDITAL DO 

ACUSADO, nos termos do art. 363, §1º, do Código de Processo 

Penal.2.Por todo o exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo 

Ministério Público as fls. 23.3.Notifique-se o IRMP.4.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, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 13 de dezembro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85582 Nr: 4128-71.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO, 

CRISTIANE NEVES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS 

PINTO, Cpf: 01597937185, Rg: 16264177, Filiação: Euripedes Paulo Soares 

Pinto e Elza Francisca dos Santos, data de nascimento: 20/07/1987, 

brasileiro(a), natural de Barra do Bugres-MT, casado(a) , 

caldereiro/segurança/comerciante, Telefone 65 9906 6803 e atualmente 

em local incerto e não sabido CRISTIANE NEVES NASCIMENTO, Cpf: 

01541126157, Rg: 153.7707-5, Filiação: Braz Alfredo do Nascimento e 

Gemessi Neves, data de nascimento: 30/04/1985, brasileiro(a), natural de 

Pedrinópolis-MT, convivente, comerciante, Telefone 65 99686 8573. 

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 tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCENDENTE o pedido continho na denúncia para:a) 

ABSOLVER a acusada CRISTIANE NEVES NASCIMENTO das imputações 

descritas na denúncia, nos termos do art. 386, VII, do Código Penal. b) 

CONDENAR o acusado JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO na 

infração do art. 17, da Lei nº 10.826/03 e art. 138 do Código Penal.Isto 

posto, passo dosimetria da pena.4. DO CRIME PREVISTO NO ART. 17, 

CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03A pena prevista para este crime é de 04 a 08 

anos de reclusão, e multa.1ª Fase – Pena-BaseImpõe-se a análise das 

circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) 

culpabilidade – transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo 

qual não deve interferir na fixação da pena; b) antecedentes – a certidão 

de antecedentes criminais que ora se faz juntar atestam que o acusado 

não registra antecedentes; c) conduta social e personalidade do agente – 

não há elementos nos autos para aferir tais circunstâncias; d) motivos do 

crime – normais para o tipo; e) circunstâncias do crime – nada existe a ser 

considerado; f) consequências do crime – inexistem consequências a 

serem consideradas; g) comportamento da vítima – a vítima é a sociedade. 

Com efeito, da análise das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no 

artigo 59 do Código Penal, inexistindo qualquer delas que prejudique o réu, 

tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo legal, qual seja: quatro (04) 

anos de reclusão.2ª Fase – Atenuantes e AgravantesNão há qualquer 

circunstância agravante a ser considerada. Presente, porém, as 

atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, já que o agente 

confessou a autoria do crime. No entanto, é de todo sabido que na 

presente fase da dosimetria da pena, esta não pode ir aquém do mínimo 

cominado abstratamente para o delito, motivo pelo qual deixo de operar a 

diminuição a que o acusado faria jus. A pena permanece no mínimo legal, 

qual seja: quatro (04) anos de reclusão.3ª Fase – Causa de Aumento e 

DiminuiçãoComo também inexistem causas de diminuição ou de aumento 

da pena a serem consideradas, mantenho inalterada a pena 

provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em quatro (04) anos de 

reclusão e dez (10) dias-multa.5. DO CRIME PREVISTO NO ART. 138 DO 

CÓDIGO PENALA pena prevista para este crime é de 06 meses a 02 anos 

de detenção, e multa.1ª Fase – Pena-BaseImpõe-se a análise das 

circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) 

culpabilidade – transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo 

qual não deve interferir na fixação da pena; b) antecedentes – a certidão 

de antecedentes criminais que ora se faz juntar atestam que o acusado 

não registra antecedentes; c) conduta social e personalidade do agente – 

não há elementos nos autos para aferir tais circunstâncias; d) motivos do 

crime – normais para o tipo; e) circunstâncias do crime – nada existe a ser 

considerado; f) consequências do crime – inexistem consequências a 

serem consideradas; g) comportamento da vítima – a vítima não incentivou 

nem facilitou a ação delituosa. Com efeito, da análise das oito 

circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, 

inexistindo qualquer delas que prejudique o réu, tenho por bem em fixar a 

pena-base no mínimo legal, qual seja: seis (06) anos de detenção.2ª Fase 

– Atenuantes e AgravantesInexistindo circunstâncias atenuantes ou 

agravantes a serem consideradas, passo, portanto, a 3ª fase da 

aplicação da pena.3ª Fase – Causa de Aumento e DiminuiçãoComo 

também inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena a serem 

consideradas, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, 

tornando-a definitiva em seis (06) meses de detenção e dez (10) dias 

multa.6. DO CONCURSO MATERIAL – ART. 69 DO CPEm consonância com 

o disposto no artigo 69 do CP, somo as penas aplicadas ao acusado, 

tornando-a definitiva em quatro (04) anos de reclusão, a serem cumpridas 

nos termos do art. 69, caput, do CP, além do pagamento de vinte (20) 

dias-multa, além de seis (06) meses e detenção.7. DA PENA DE 

MULTAAtendendo à situação econômica do acusado, de acordo com o 

que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço o valor do dia-multa em 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo a 

pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de dez dias de 

transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com os arts. 49 e 

50, ambos do Código Penal.8. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE 

PENAConforme dispõe o art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime 
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aberto para cumprimento da pena imposta.9. DA DETRAÇÃOPasso a 

analisar a detração da pena em função da recente alteração do art. 387 

do Código de Processo Penal.Verifico que o réu foi preso cautelarmente 

em 17/11/2016 e concedida liberdade provisória em 29/03/2017, portanto 

já cumpriu quatro (04) meses e doze (12) dias de prisão, e 

consequentemente da pena. Todavia, a quantidade a ser detraída não 

altera o regime inicial de cumprimento.10. SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADETendo em vista que o réu preenche as 

condições objetivas e subjetivas previstas no artigo 44 e seguintes do 

Código Penal, aplico a substituição da pena privativa de liberdade por duas 

penas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, 2ª parte, CP), por entender ser 

esta medida socialmente recomendável ao caso dos autos.A pena 

consistirá na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas 

e pena pecuniária, cujas formas e condições serão fixadas em audiência 

admonitória a ser designada para tal finalidade.11. SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DA PENAComo foi aplicada ao acusado a substituição da 

pena privativa de liberdade, medida que lhe é penalmente mais favorável, 

como reconhecido no item 65 da Exposição de Motivos do Código Penal, 

não há que se falar em aplicação do sursis, na esteira do disposto no 

artigo 77, III, do Código Penal. 12. DOS BENS APREENDIDOSEm 

cumprimento do Provimento nº 05/2017-CGJ, encaminhem-se a arma 

apreendida ao 44º Batalhão da Infantaria Motorizado, com as providências 

recomentadas.Outrossim, com fulcro no artigo 91, inciso II, "b", do Código 

Penal, determino o perdimento, em favor da União, dos bens apreendidos 

nos itens 2 e 3 de f. 29 em poder do acusado.Quanto ao veículo 

apreendido no item 04 de f. 29, determino a sua restituição ao acusado, 

desde que devidamente comprovada sua propriedade.13. DAS 

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAISCondeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Conforme dispõe o art. 392, inciso I do Código de 

Processo Penal, intime-se pessoalmente o réu da presente sentença 

condenatória.Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se conforme 

determinado a seguir: 1. Lance-se o nome do condenado no rol dos 

culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 

aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a conforme determina a Lei de Execuções 

Penais e a CNGC.5. Após, encaminhe a guia respectiva ao Juízo de 

Execuções Penais competente.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 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, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 29 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37792 Nr: 1146-60.2011.811.0050

 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: VONEI DE ALMEIDA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI SADI BULOW - 

OAB:11.708/MT, MARCELO DORÁCIO MENDES - OAB:136.709/SP, 

MAURICIO DORÁCIO MENDES - OAB:133.066/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91999 Nr: 2982-58.2017.811.0050

 AÇÃO: Mandado de Segurança->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: FLPA, LPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDILDEDP-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6.797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100409 Nr: 2230-52.2018.811.0050

 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: ROSA MARIA OVELAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSVALDINO MENDES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104068 Nr: 3822-34.2018.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR PANUNCIO DE OLIVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M F BACKES CONTABILIDADE EIRELLI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ISAAC SOUZA - 

OAB:49.589/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo LEGAL, manifeste-se nos autos, ACERCA 

DO INTEIRO TEOR DA PETIÇÃO ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35171 Nr: 1960-09.2010.811.0050

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURO ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 
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autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, JOSE MAURO ALMEIDA DA 

SILVA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4739 Nr: 2269-79.2000.811.0050

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI JOSE TAVARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, FLAVIA ROSA N. DE SOUZA - OAB:13.889-MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MICHELLY DIAS 

MASSONI - OAB:15.458/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86541 Nr: 4845-83.2016.811.0050

 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: VAGNER AMARAL DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILSON SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, para que no prazo 

de 05 dias, se manifeste nos autos acerca do teor da certidão do oficial de 

justiça, acostado em fls., dando prosseguimento ao feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000429-84.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (EXEQUENTE)

MARIA ROSEMAR BURATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON HENRIQUE BATISTA (EXECUTADO)

 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o 

acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o 

art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos 

bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo que torna viável 

a penhora de contas e ativos financeiros em nome do executado, 

conforme propugna o autor. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira por meio do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerido pelo exequente. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de bloqueio. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

certifique-se e dê-se vista à parte executada, para que no prazo legal, 

querendo, ofereça embargos. Na hipótese de não ser encontrado valor ou 

encontrado em valor mínimo, intime o exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 10 de dezembro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000507-15.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA MALLMANN (EXECUTADO)

 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o 

acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o 

art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos 

bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo que torna viável 

a penhora de contas e ativos financeiros em nome do executado, 

conforme propugna o autor. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira por meio do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerido pelo exequente. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de bloqueio. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

certifique-se e dê-se vista à parte executada, para que no prazo legal, 

querendo, ofereça embargos. Na hipótese de não ser encontrado valor ou 

encontrado em valor mínimo, intime o exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 10 de dezembro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000244-80.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA MARIA LEITE DE CARVALHO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o 

acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o 

art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos 

bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo que torna viável 

a penhora de contas e ativos financeiros em nome do executado, 

conforme propugna o autor. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira por meio do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerido pelo exequente. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de bloqueio. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

certifique-se e dê-se vista à parte executada, para que no prazo legal, 

querendo, ofereça embargos. Na hipótese de não ser encontrado valor ou 

encontrado em valor mínimo, intime o exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 10 de dezembro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000386-84.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DE SOUSA ARRAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA OAB - MT21473/O (ADVOGADO(A))

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO DOS SANTOS FRANÇA (EXECUTADO)

 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o 

acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o 
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art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos 

bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo que torna viável 

a penhora de contas e ativos financeiros em nome do executado, 

conforme propugna o autor. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira por meio do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerido pelo exequente. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de bloqueio. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

certifique-se e dê-se vista à parte executada, para que no prazo legal, 

querendo, ofereça embargos. Na hipótese de não ser encontrado valor ou 

encontrado em valor mínimo, intime o exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 10 de dezembro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002350-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE GREGORIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002350-75.2018.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. Comprovada a mora da Requerida por meio de 

notificação extrajudicial, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem da garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade 

prevista no art. 212, § 2º, do NCPC. Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 

9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO a anotação de restrição judicial no 

cadastro do veículo. NOMEIO o Procurador da Requerente como 

depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. CITE-SE a Requerida para que, caso pretenda a restituição 

do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. A Requerida 

poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 1.321.052/MG). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 7 de dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002386-20.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA AUGUSTA DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002386-20.2018.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. Comprovada a mora da Requerida por meio de 

notificação extrajudicial, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem da garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade 

prevista no art. 212, § 2º, do NCPC. Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 

9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO a anotação de restrição judicial no 

cadastro do veículo. NOMEIO o Procurador do Requerente como 

depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. CITE-SE a Requerida para que, caso pretenda a restituição 

do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. A Requerida 

poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 1.321.052/MG). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 7 de dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002159-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCENIR JOSE KUKUL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002159-30.2018.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. Comprovada a mora do Requerido por meio de 

notificação extrajudicial, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem da garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade 

prevista no art. 212, § 2º, do NCPC. Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 

9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO a anotação de restrição judicial no 

cadastro do veículo. NOMEIO o Procurador do Requerente como 

depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição 

do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. O Requerido 

poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 1.321.052/MG). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 7 de dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133024 Nr: 7424-64.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Araujo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Santos Torji - 

OAB:22.350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97599 Nr: 3265-49.2015.811.0051

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP, Thiago 

de Siqueira Batista

 Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138454 Nr: 10026-28.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Reinozo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:12411/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133531 Nr: 7639-40.2017.811.0051

 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: Juliana Della Libera, Evandre Jaqueline Della Libera, 

Noeli Pedon Della'Libera, Joicemara Della Libera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir José Cassol, Schirlei Terezinha Cassol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581/MT, José Antônio Farias - OAB:7487-A

 Nos termos de legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte Requerido(a), no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens 

disponíveis do executado, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141455 Nr: 1036-14.2018.811.0051

 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: Igreja Nova Aliança de Londrina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2.º Serviço Notarial e Registral Nesken

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS CABULON - 

OAB:38226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE IMPETRANTE, no prazo de 15 (quinze)dias,querendo, apresente 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143393 Nr: 1951-63.2018.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdLMdS, SVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDJ, RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa do Padro Pereira - 

OAB:48.366/GO, João José Pereira Neto - OAB:27.435E/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte requerente, na pessoa de Seu Ilustre Procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze)dias, manifeste-se acerca da certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito para prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146448 Nr: 3203-04.2018.811.0051

 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: Município de Campo Verde

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO 

- OAB:13308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15(quinze)dias, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146454 Nr: 3206-56.2018.811.0051

 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: Município de Campo Verde

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO 

- OAB:13308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15(quinze)dias, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121814 Nr: 1984-87.2017.811.0051

 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: JOSE TOMAZ DE AGUIAR

 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:

 Nos Termos da legislação vigente , impulsiono ao autos para a parte 

Autora, por meio de seu Procurador, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar quanto a certidão retro do Cartório do Distribuidor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136077 Nr: 8785-19.2017.811.0051

 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: CAPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141814 Nr: 1190-32.2018.811.0051

 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: Paula Aparecida Pereira Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA para, no prazo de 15 dias, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 127658 Nr: 4575-22.2017.811.0051

 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: Regina de Oliveira Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmundo Jose Carlos Barbosa Rodrigues, 

Rodrigo Alessandro Barbosa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA MARIA BALÇANTE 

COSTA - OAB:8030/B, Regina de Oliveira Brito - OAB:2.316-MT, 

Telma Rachel Candil - OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18890

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15(quinze)dias, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140750 Nr: 729-60.2018.811.0051

 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: Dionatas Rodrigues Ferreira, Leonice Rodrigues Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pela requerida, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132179 Nr: 7001-07.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Evangelista e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à correspondência 

devolvida sem encontrar o executado sob o motivo "ausente", devendo 

desde já, caso seja esse o requerimento, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado no 

endereço dos autos, conforme preceitua a tabela, devendo, para tanto, 

ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de Mato 

Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" (diligência, emissão 

de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o pagamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98038 Nr: 3420-52.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gonçalves de 

Andrade Júnior - OAB:22367/O

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte requerida nada manifestou, razão pela qual, 

Impulsiono os presentes Autos para Intimação para a parte Autora, para 

que no prazo de 15 (quize) dias, requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116519 Nr: 5529-05.2016.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE MOLAN PRICINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113283 Nr: 3985-79.2016.811.0051

 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: Defant & Defant Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edu Meregalli, Jacira Gaiatto Meregeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:3517

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA para, no prazo de 15 dias, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144953 Nr: 2641-92.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Cargill S/A., Cargill Agrícola S/A, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Fernando Refinetti - 

OAB:OAB/SP 46095, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810, 

LUCAS LEVADA POZZANI - OAB:345284, Mayra Simioni Aparecido 

Serra - OAB:OAB/SP 271.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

DA ADMINISTRADORA JUDICIAL, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar seu parecer, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97893 Nr: 3369-41.2015.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robelia Severina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, e em 

razão do decurso do prazo solicitado IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao presente inventário, requerendo o que entender de 

direito para o prosseguimento do feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111205 Nr: 3005-35.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda, 

Antonio Carlos Felito, Carla Adriana Felito, Neide Monfernatti Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Nos termos da legislação vigente, tendo em vista o lapso temporal 

decorrido, impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, 

no prazo de 15(quinze) dias, requerer o que entender de direito, para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91353 Nr: 1153-10.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Souza Filho & Luiz de Souza Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 Nos termos da legislação vigente, considerando a desnecessidade do 

Juízo de Admissibilidade, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE 

AUTORA , no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões, conforme 

artigo 1.010, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139354 Nr: 10594-44.2017.811.0051

 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: Magno Cezar Jorge Pellarigo, Deslintamento Campo 

Verde Ltda-EPP, Pellarigo & Pellarigo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 10(dez) dias, requerer o que 

entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132821 Nr: 7325-94.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Tessaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:18226/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106770 Nr: 1471-56.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleci Luis Caovilla - Chapeação - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055

 Nos termos da legislação vigente, tendo em vista o lapso temporal 

decorrido, impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora 

para nos prazo de 05 (cinco) dias , para que requerer o que entender de 

direito, para prosseguimento do feito, sob pena de retorno ao arquivo 

provisório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6627 Nr: 981-88.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Paulo dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comid Máquinas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Henrique Carvalho 

Alberini - OAB:OAB/DF21.242, Sileno Rezende Tavares - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Ricardo Guilhen 

Melo - OAB:4.856/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o local 

onde o veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a 

remoção aos seus cuidados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116239 Nr: 5332-50.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Contudo Materiais Para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Nery dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Ivo dos Santos - 

OAB:20489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, tendo em vista o lapso temporal 

decorrido, impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora 

para manifestar, no prazo de 15(quinze) dias, requerer o que entender de 

direito, para dar continuidade do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146823 Nr: 3351-15.2018.811.0051

 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: Bayer Cropscience Ltda, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

DA ADMINISTRADORA JUDICIAL, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar seu parecer, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85529 Nr: 3994-12.2014.811.0051

 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: Transportadora Guanabara Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSSEG TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499, KARLOS LOCK - 

OAB:16828, Marco Aurélio Mestre Medeiros - OAB: 15.401, Mário 

César Crema - OAB:3873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para que a 

parte autora seja intimada pessoalmente, para retirar o edital e comprovar 

sua publicação, advertindo-a sobre a possibilidade de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139206 Nr: 10511-28.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Fidelis de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73866 Nr: 2853-26.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamir Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Jakson Roberto Paschoal - OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139214 Nr: 10517-35.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Lopes dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139081 Nr: 10414-28.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Anunciata da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128144 Nr: 4813-41.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton Juliano de Assis Campos, Tayana Viana 

Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte exequente, no prazo de 10(dez)dias, indicar bens 

disponíveis do Executado, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139176 Nr: 10485-30.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parque das Araras Comercio e Apresentação 

de Peças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113456 Nr: 4081-94.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Barbosa Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116644 Nr: 5614-88.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AURI BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138465 Nr: 10031-50.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76930 Nr: 1887-29.2013.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Fermiano, Luzia Aparecida da Silva Fermiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Fermiano da Silva - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94708 Nr: 2267-81.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. M. G. da Silva ME, Alexandre Miguel Guedes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT, MARCO ANTONIO DOTTO - OAB:4628/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132518 Nr: 7178-68.2017.811.0051

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Souza Stein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Álvaro Campos N. 

Ribeiro - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, no prazo de 15 dias, apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139185 Nr: 10493-07.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Silveira Bartz, Joelson Souza de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73124 Nr: 2112-83.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Localiza Rent a Car S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:OAB-MT 15.104-A, Jonathan Apolonio Góes Filgueira 

- OAB:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

quanto as folhas 166/167, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76986 Nr: 1938-40.2013.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selino Pereira, Sirlei Giotto Pereira, Banco Bradesco 

Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.S & Filhos Transportes Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Costa Teodoro - OAB:MT 

14.435A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Costa Teodoro - 

OAB:MT 14.435A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias,diga sobre a 

pertinência da suspensão do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 89451 Nr: 622-21.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A CEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Micheli Nara Marchioro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 Autos n° 622-21.2015.811.0051 - 89451

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão convertida em execução ajuizada 

por BV Financeira S/A CEI, devidamente qualificada, em desfavor de 

Micheli Nara Marchioro, 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.

Nos termos do art. 90, §3º do NCPC, dispenso as Partes ao pagamento de 

eventuais custas remanescentes. Honorários conforme acordado.

Por fim, PROCEDA-SE à substituição do polo passivo, fazendo nele 

constar Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não Padronizados.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 17 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88736 Nr: 411-82.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Whender Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Corrija-se a autuação, fazendo constar Liquidação por 

A r t i g o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO como o nome da 

ação.

Tratando-se de liquidação por artigos, a observar o rito comum ordinário, 
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na forma do art. 511 do NCPC, impõe-se a realização de prova 

documental.

Como controvertidos, e merecedores de elucidação, indico os seguintes 

pontos: a) o período em que a Exequente laborou; b) a remuneração 

percebida pela Exequente no período; c) o percentual da defasagem 

supostamente sofrida; d) o montante da indenização devida.

INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

aos autos os documentos necessários à elucidação dos pontos 

controvertidos, sob pena de presunção de veracidade das informações 

fornecidas pela Exequente.

Apresentados os documentos, INTIME-SE a Exequente para o que de 

direito. Após, CONCLUSOS para nomeação de perito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72133 Nr: 1122-92.2012.811.0051

 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: NFdS, NFdSS, ACFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFdS, APFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, SILVIA LETICIA COELHO EICKHOFF - 

OAB:23768/O

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número dos Autos: 1122-92.2012.811.0051 - 72133

Espécie: Alimentos

Data e horário: 17 de dezembro de 2018, às 15:00 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, constatou-se a ausência das Partes.

DELIBERAÇÕES

A seguir, o MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. JUNTE-SE 

o comprovante de intimação da Representante das Requerentes. Após, 

ABRA-SE vista dos autos à Defensoria Pública e ao Ministério Público para 

que se manifestem sobre a ausência da Parte, bem como para que 

requeiram o que de direito. Cumpra-se”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117499 Nr: 6107-65.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Campo Verde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Segundo as informações prestadas pela Exequente, os valores 

depositados espontaneamente para o pagamento da obrigação seriam 

insuficientes.

Assim, INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da 

dívida, acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem 

prejuízo de permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários 

advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação 

exigida (art. 523 do NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88731 Nr: 406-60.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valderi Flor de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Autos n° 406-60.2015.811.0051 - 88731

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Corrija-se a autuação, fazendo constar Liquidação por 

A r t i g o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO como o nome da 

ação.

Tratando-se de liquidação por artigos, a observar o rito comum ordinário, 

na forma do art. 511 do NCPC, impõe-se a realização de prova 

documental.

Como controvertidos, e merecedores de elucidação, indico os seguintes 

pontos: a) o período em que a Exequente laborou; b) a remuneração 

percebida pela Exequente no período; c) o percentual da defasagem 

supostamente sofrida; d) o montante da indenização devida.

INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

aos autos os documentos necessários à elucidação dos pontos 

controvertidos, sob pena de presunção de veracidade das informações 

fornecidas pela Exequente.

Apresentados os documentos, INTIME-SE a Exequente para o que de 

direito. Após, CONCLUSOS para nomeação de perito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85217 Nr: 3870-29.2014.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Paulo Barbosa, Inaiara Rodrigues 

Zago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios, bem como 

seu termo inicial de incidência, JULGO improcedentes os pedidos 

iniciais.Por consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelos 

Embargados à p. 19/20. CONDENO os Embargados ao pagamento das 

custas e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. No entanto, a 
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sua exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, quando 

então o credor poderá comprovar a alteração da condição dos 

Embargantes, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC, eis que na ação 

principal são beneficiários da gratuidade de justiça.Certificado o trânsito 

em julgado, junte-se cópia da presente sentença nos autos da execução 

apensa. Após, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C.Campo 

Verde/MT, 26 de novembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126314 Nr: 3983-75.2017.811.0051

 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: Maria Rita Oliveira Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 DEIXO de receber, portanto, os embargos declaratórios.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Campo Verde/MT, 17 de dezembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103768 Nr: 635-83.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdS, PCdS, HCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Hayanni de Melo 

Martins - OAB:20016 - O/MT, PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - 

OAB:20016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 635-83.2016.811.0051 - 103768

Execução de Alimentos

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de alimentos na qual o Exequente não foi localizado para 

dizer sobre eventual, embora improvável, pagamento feito pelo Executado.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

A ausência do Exequente impede o prosseguimento do feito, 

especialmente se considerado que, sem a participação ativa da 

representante, não se pode confirmar a manutenção da mora.

Isso posto, DECLARO extinto o feito, na forma do art. 485, III, do Novo 

Código de Processo Civil.

 CONDENO o Exequente ao pagamento das custas, mas de exigibilidade 

suspensa, dada a gratuidade. Sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C.

Campo Verde/MT, 17 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 105966 Nr: 1198-77.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO REGINALDO ROLDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NELCY RIBEIRO RUEDA, Lélia 

Loyze Ribeiro Rueda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413, Remi Cruz Borges - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 Autos n° 1198-77.2016.811.0051 - 105966

Execução

Decisão.

Vistos etc.

EXPEÇA-SE novo mandado de penhora e avaliação do imóvel indicado a 

penhora, a ser cumprido no endereço indicado na respectiva matrícula.

 Com o expediente, anexe-se a cópia da matrícula n°. 3.723 constante nos 

autos.

No mais, CUMPRA-SE conforme despacho anterior.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79015 Nr: 3836-88.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Campo Verde Ltda, Fernando Facchinetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalzirene Dias Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B, ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - OAB:8028/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TORRES MOLINA - 

OAB:24449/O

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.No mais, INDEFIRO o 

pedido de penhora de 33% do salário da Executada.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 12 de 

dezembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118187 Nr: 316-81.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIX SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Brito de Aquino -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE APARECIDA MARTINS E 

SOUZA - OAB:262785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 316-81.2017.811.0051 - 118187

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Uma vez que recentemente já foram realizadas as consultas solicitadas, 

INDEFIRO o pedido aduzido pela Exequente.

Assim, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que de direito sob pena de 

extinção do feito.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano.

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138545 Nr: 10084-31.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Facchinetto & Cia Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio José de Oliveira Felizardo, Alzenira de 

Oliveira Felizardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10084-31.2017.811.0051 - 138545

Execução

Decisão.

Vistos etc.
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Tendo em vista o acordo apresentado pelas Partes, DETERMINO a 

suspensão do feito até o pagamento integral da dívida, na forma do art. 

922 do NCPC.

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no 

relatório estatístico, até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou 

até o advento do prazo prescricional, contado a partir do levantamento da 

suspensão.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139889 Nr: 271-43.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo de Novais Brito - EPP, Nivaldo de 

Novais Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 271-43.2018.811.0051 - 139889

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista o acordo apresentado pelas Partes, DETERMINO a 

suspensão do feito até o pagamento integral da dívida, na forma do art. 

922 do NCPC.

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no 

relatório estatístico, até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou 

até o advento do prazo prescricional, contado a partir do levantamento da 

suspensão.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127203 Nr: 4379-52.2017.811.0051

 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: ADdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Autos n° 4379-52.2017.811.0051 - 127203

Divórcio

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de pedido de reconhecimento e dissolução de união 

estável ajuizado por Amizael Duarte dos Santos, devidamente qualificado, 

em desfavor de Ivone Pessoa Lima, igualmente qualificada, visando além 

da extinção do vínculo, à regulamentação de guarda, visitas e alimentos da 

filha em comum.

Em prévia audiência de conciliação, as Partes compuseram-se 

amigavelmente à lide e pediram a homologação do acordo.

Instado, o Ministério Público pugnou pela homologação do acordo.

É o relatório. Decido.

Os direitos disponíveis tratados no acordo, porque de livre disposição 

pelas Partes, não impedem a homologação pretendida. No mais, as 

disposições feitas quanto à filha comum não prejudicam direito ou 

interesse deles.

Isto posto, nos termos do art. 487, III, b, do NCPC, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as Partes.

Sem custas, na forma do art. 90, § 3º, e sem honorários, dada a 

gratuidade.

EXPEÇAM-SE os mandados para a averbação e inscrição necessárias, 

inclusive para retificação do nome da Requerente, readequando-o àquele 

de solteira.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111765 Nr: 3247-91.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mareuza Sinzais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio Farias, Sônia Maria Kai Farias, 

Farias E Farias Advogados Associados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:10772/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3247-91.2016.811.0051 - 111765

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de embargos a execução no qual, antes mesmo do recebimento 

da inicial, a Embargante anunciou aos autos a perda superveniente do 

objeto.

É o relato do necessário. Decido.

Tendo em vista a perda superveniente do objeto, impõe-se a extinção do 

feito.

Isso posto, DECLARO extinto o pedido de cumprimento de sentença, em 

relação à obrigação de pagar, nos termos do art. 485, IV, do NCPC.

CONDENO a Embargante ao pagamento das custas, mas de exigibilidade 

suspensa, dada a gratuidade. Sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 14 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93731 Nr: 1941-24.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Adalto Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 Autos n° 1941-24.2015.811.0051 - 93731

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Exequente quanto aos valores 

indicados pela Executada e, ainda, que o prazo de blindagem 

aparentemente se esgotou, INTIME-SE a Executada para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, indique se o crédito eventualmente foi listado na lista de 

credores.

Em sendo negativa a resposta, no mesmo prazo, deverá a Executada 

efetuar o pagamento da condenação, sob pena de iniciarem-se os atos 

expropriatórios.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
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Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112470 Nr: 3643-68.2016.811.0051

 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: Clodoaldo Paulo Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leticia Rei Rocha, Mateus Henrique Rei Rocha, 

Rozemeire Rei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHEYLA GRAÇAS DE SOUSA 

BORGES DE LIZ - OAB:31616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3643-68.2016.811.0051 - 112470

Exoneração de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, a ação de revisão da prestação alimentícia, seja na 

modalidade de majoração, redução ou de extinção da verba, segue o 

mesmo rito da ação para sua fixação, bem disciplinada na Lei 5.478/68.

 No entanto, encaminhado os autos ao Centro de Conciliação e Resolução 

de Conflitos, ante a impossibilidade de resolução consensual entre as 

Partes, abriu-se prazo de resposta aos Requeridos, quando, em verdade, 

o procedimento correto seria a designação de audiência de conciliação, 

instrução e julgamento.

Assim é que, para prestigiar o procedimento da Lei de Alimentos, 

sabidamente mais célere, deixa-se de seguir a tramitação do rito ordinário, 

para designar de pronto a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento.

Para tanto, INTIMEM-SE as Partes para que compareçam à audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, a ser realizada no dia 19 de março de 

2019, às 15:00 horas de Mato Grosso, advertindo-as de que devem 

apresentar suas testemunhas, independentemente de intimação.

A falta injustificada do Requerente determinará o arquivamento do pedido.

INTIME-SE o Ministério Público.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136473 Nr: 8999-10.2017.811.0051

 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: Valdete Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 8999-10.2017.811.0051 – 136473

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito.

Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do 

Novo Código de Processo Civil, FIXO, como controvertido, o ponto atinente 

à condição de segurado especial na condição de trabalhador rural em 

regime de economia familiar do Requerente, bem como ao preenchimento 

da carência mínima para a concessão do benefício.

 MANTENHO os encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II 

do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas 

definidoras dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de 

março de 2019, às 18:30 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129674 Nr: 5564-28.2017.811.0051

 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: Camila Barros Rodrigues Souza Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5564-28.2017.811.0051 – 129674

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito.

Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do 

Novo Código de Processo Civil, FIXO, como controvertido, o ponto atinente 

à condição de segurada especial rural da Requerente, bem como ao 

preenchimento da carência mínima para a concessão do benefício.

 MANTENHO os encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II 

do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas 

definidoras dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de 

março de 2019, às 17:30 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144738 Nr: 2551-84.2018.811.0051
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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: Santo Pitol

 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:

 Autos n° 2551-84.2018.811.0051 – 144738

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito.

Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do 

Novo Código de Processo Civil, FIXO, como controvertido, o ponto atinente 

à condição de segurado especial na condição de trabalhador rural em 

regime de economia familiar do Requerente em período anterior a abril de 

1983, bem como ao preenchimento da carência mínima para a concessão 

do benefício.

 MANTENHO os encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II 

do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas 

definidoras dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de 

março de 2019, às 18:00 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73950 Nr: 2937-27.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marionildes Martins de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B, Fábio Roberto de Almeida Tavares - OAB:OAB/SP 

147.386

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13617 Nr: 3079-75.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPB, IRZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, José 

Carlos de Souza Pires - OAB:1.938-A/MT, Mauro Alexandre Moleiro 

Pires - OAB:7443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Otávio Trovo Marques 

de Souza - OAB:

 Autos n° 3079-75.2005.811.0051 – 13617.

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Subscritor do pedido de p. 479, o arbitramento 

judicial de honorários deve se dar por meio de ação autônoma, conforme 

preceitua o art. 85, § 18:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado 

do vencedor.

(...)

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito 

aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua 

definição e cobrança.

Além do mais, da análise dos autos, percebe-se que o Subscritor, antigo 

procurador dos Requerentes, não pleiteia somente o arbitramento e 

recebimento dos honorários sucumbenciais, estes já foram devidamente 

fixados quando da prolação da sentença.

O que pretende o antigo procurador, é que o Juízo arbitre os honorários 

contratuais, o que, por certo, não pode ser feito sem que se abra à outra 

parte o direito ao efetivo contraditório.

Nesse sentido, vê-se a impossibilidade de se admitir, na atual fase 

processual, a abertura de novo procedimento, em todo alheio ao presente 

cumprimento de sentença.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de p. 479, cabendo ao antigo procurador, 

caso queira, iniciar processo autônomo de arbitramento de honorários.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78297 Nr: 3162-13.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jozebias Bezerra de Souza

 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:

 Autos n° 3162-13.2013.811.0051 - 78297
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Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Executado em relação aos cálculos 

apresentados pelo Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 88/90.

Em razão do valor da execução ultrapassar o valor de 60 salários 

mínimos, o pagamento deverá ser feito por meio de precatório, conforme 

determina o art. 100, da Constituição federal c/c art. 730, II, do Código de 

Processo Civil.

No entanto, no que se refere aos valores dos honorários advocatícios, 

percebe-se que atingem somente o total de R$ 12.295,19, valor este que 

autoriza a expedição de RPV.

Desta forma, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região no 

valor concernente aos honorários sucumbenciais, em R$ 12.295,19.

Quanto ao valor principal, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de 

pagamento via precatório ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71506 Nr: 497-58.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Schenkel, Alécio Schenkel, Mercedes 

Barbieri Schenkel, Alexandre Pedro Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Serra Neto - 

OAB:16397, Marcio Ribeiro Rocha - OAB:13281/MT, Viviane de 

Oliveira Siqueira - OAB:17680 - MT

 Autos n° 497-58.2012.811.0051 - 71506

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Por meio do Sistema Bacenjud, DETERMINO a indisponibilidade de 

eventuais valores depositados em aplicações financeiras do Executado, 

limitada ao total da dívida.

Em sendo frutífera a providência, DETERMINO, desde logo, a conversão da 

indisponibilidade em penhora, independentemente de termo ou de auto, 

autorizando, por outro lado, o cancelamento da ordem quanto a eventual 

excesso.

A imediata conversão da indisponibilidade em penhora, embora contrária 

ao texto literal do art. 854, § 5º, do NCPC, permite que se atualizem 

financeiramente os valores atingidos, de modo que, ao final da arguição do 

§ 4º, do aludido artigo, a parte que deles se apropriar não suportaria 

aquele prejuízo que haveria se não se corrigisse a quantia bloqueada.

De todo o modo, cabe ao Executado, no prazo de 05 (cinco) dias, arguir 

qualquer das hipóteses do art. 854, § 3º, do NCPC. Na forma do § 2º do 

mesmo artigo, o Executado deverá ser intimado na pessoa de seu 

advogado, exceto se não houver constituído, caso em que a intimação 

será pessoal.

 Apresentada insurgência pelo Executado, em respeito aos artigos 7º e 

10, ambos do NCPC, INTIME-SE a Parte contrária para que se manifeste a 

respeito em igual prazo.

Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.

Em sendo infrutífera a providência, INTIME-SE o Exequente, para que diga, 

inclusive sobre a pertinência da suspensão do feito.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional de cinco anos, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74550 Nr: 3547-92.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belo Atacado e Distribuidora Ltda, Shirlei 

Soares da Silva Sperandio, Laudi Caetano Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FOLETTO - OAB:5282

 Autos n° 3547-92.2012.811.0051 - 74550

Execução fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da sentença, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC:

“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.”

No entanto, ao contrário do alegado pelo Embargante, não se vislumbra na 

sentença embargada qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser 

sanada.

Isso porque, após a juntada, pelo Executado, do suposto pagamento da 

última parcela devida, foram abertas vistas ao Exequente para sua 

manifestação.

Somente após o silêncio do Exequente, que foi entendido como 

concordância às alegações do Executado, é que foi prolatada sentença 

em que se reconheceu o pagamento integral do débito.

Assim, se erro houve, foi de julgamento, o que não pode ser atacado pela 

via estreita dos embargos declaratórios.

Decido.

Isso posto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo 

Embargante.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27007 Nr: 1114-23.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernandes & Foletto S/C Advogados 

Associados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, evaldo resende fernandes - OAB:

 Autos n° 1114-23.2009.811.0051 - 27007

Execução fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da sentença, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC:

“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.”
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No entanto, ao contrário do alegado pelo Embargante, não se vislumbra na 

sentença embargada qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser 

sanada.

O que há é a discordância do Embargante com os seus termos. Se erro 

houve, foi de julgamento, o que não pode ser atacado pela via estreita dos 

embargos declaratórios.

Decido.

Isso posto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo 

Embargante.

Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21353 Nr: 3674-06.2007.811.0051

 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: Elso Luiz Thomann, Leila Márcia Santana Thomann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza, Marcia de Souza Lima, 

Alberto da Rocha, Ester Carmela Baum, Adilson Octtacilio Aquino, Eliseth 

Cristovão da Rocha, Bayer Cropscience Ltda, Anderson Sérgio dos 

Santos, Sheila Gonçalves dos Santos, Iunes Franchini, Agrenco do Brasil 

S/A, José Roberto Fernandes, Adama Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clodoaldo Antonio Baia Herani - 

OAB:13288, Leandro Alves de Oliveira Júnior - OAB:6.949/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

Jomas F. de Lima Junior - OAB:11.785 MT, Lucien Fábio Fiel Pavoni 

- OAB:6525/MT, Marcus Vinícius Bossa Grassano - OAB:21.151/PR, 

Mauro Sérgio Guerrise - OAB:10.124/MT, Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT, Patrícia Grassano Pedalino - OAB:16.932/PR, 

Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT, Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Isso posto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela 

Embargante.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24344 Nr: 2313-17.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geromin Antonio Guolo, Selina Delesia Botan 

Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Ramos - OAB:3559-B/MT, 

Patrícia Aline Ramos - OAB:7203/MT, Paula C. Carreira S. Ramos - 

OAB:9899/MT, Samir Dartanhan Ramos - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 Autos n° 2313-17.2008.811.0051 - 24344

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da sentença, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC:

“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.”

No caso dos autos, como razão dos declaratórios o Embargante alegou 

omissão, uma vez que a decisão, que determinou a suspensão do feito em 

razão do acordo celebrado entre as Partes, teria sido omissa quanto ao 

pedido de penhora na matrícula do imóvel dado em garantia pelos 

Executados.

 Com razão o Embargante.

 De fato, o acordo apresentado nos autos, e que fundamentou a decisão 

que determinou a suspensão do feito, traz, em sua cláusula décima, o 

pedido para que se determinasse a penhora na matrícula do imóvel ali 

descrito e dado em garantia pelos Executados.

Isso posto, há que se reconhecer a omissão na decisão embargada.

Decido.

Isso posto, RECEBO os embargos de declaração, para modificar a decisão 

embargada, que deverá ser acrescida da seguinte redação:

“em cumprimento ao estipulado na cláusula décima do acordo celebrado 

entre as Partes, DETERMINO a penhora do bem imóvel rural Fazenda Santa 

Catarina, matriculada sob o nº 328 do CRI de Campo Verde - MT.

 Para tanto, Na forma do art. 838 e 839 do Novo Código de Processo Civil, 

LAVRE-SE termo de penhora”

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83627 Nr: 3025-94.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Izabel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Brito de Aquino -ME, Luciano Brito de 

Aquino, Valmor Antônio Passini, Valdeci Carlos dos Santos, Luciano 

Correia Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3025-94.2014.811.0051 - 83627

Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Cláudia Izabel da 

Silva, pessoa física devidamente qualificada, em face de Luciano de Brito 

Aquino – ME, Luciano de Brito Aquino, Valmor Antônio Passini, Valdeci 

Carlos dos Santos, e Luciano Correia Gomes, todos igualmente 

qualificados, na qual a parte Autora, intimada pessoalmente para dar 

andamento ao feito, quedou-se inerte.

É o breve relatório. Decido.

De início, insta esclarecer que a impossibilidade de se encontrar a parte 

Autora para que de o devido andamento ao feito não é causa para 

suspensão ou arquivamento do feito, mas sim para extinção, em 

decorrência do abandono, nos termos do art. 485, III, do novo Código de 

Processo Civil.

Assim ocorre mesmo com a proibição velada do Novo Código de Processo 

Civil, no sentido de impedir a extinção do feito por abandono do autor sem 

pedido expresso do réu. Nesse sentido:

“Ao juiz é lícito declarar ex officio a extinção do processo, sem julgamento 

de mérito, por abandono do autor quando o réu ainda não tenha sido 

citado.” (STJ, Resp 983.550, 1ª Turma).

No mais, afirma-se o atendimento à regra da intimação pessoal, prevista 

no art. 485, § 1º, do NCPC.

Decido.

 Pelo exposto, e ante a desídia autoral, apesar de devidamente intimada, 

DECLARO extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 485, III, do NCPC.

Sem custas, dada a gratuidade. CONDENO a Requerente ao pagamento 

dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor 

atribuído à causa, mas de exigibilidade suspensa, dada a regra do art. 98, 

§ 3º, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 28 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 105900 Nr: 1171-94.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Morais Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B, Daniel Franca Silva - OAB:24.214/DF

 Autos n° 1171-94.2016.811.0051 - 105900

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Por meio do Sistema Bacenjud, DETERMINO a indisponibilidade de 

eventuais valores depositados em aplicações financeiras da Executada, 

limitada ao total da dívida.

Em sendo frutífera a providência, DETERMINO, desde logo, a conversão da 

indisponibilidade em penhora, independentemente de termo ou de auto, 

autorizando, por outro lado, o cancelamento da ordem quanto a eventual 

excesso.

A imediata conversão da indisponibilidade em penhora, embora contrária 

ao texto literal do art. 854, § 5º, do NCPC, permite que se atualizem 

financeiramente os valores atingidos, de modo que, ao final da arguição do 

§ 4º, do aludido artigo, a parte que deles se apropriar não suportaria 

aquele prejuízo que haveria se não se corrigisse a quantia bloqueada.

De todo o modo, cabe à Executada, no prazo de 05 (cinco) dias, arguir 

qualquer das hipóteses do art. 854, § 3º, do NCPC. Na forma do § 2º do 

mesmo artigo, a Executada deverá ser intimado na pessoa de seu 

advogado, exceto se não houver constituído, caso em que a intimação 

será pessoal.

 Apresentada insurgência pela Executado, em respeito aos artigos 7º e 

10, ambos do NCPC, INTIME-SE a Parte contrária para que se manifeste a 

respeito em igual prazo.

Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.

Em sendo infrutífera a providência, INTIME-SE a Exequente, para que diga, 

inclusive sobre a pertinência da suspensão do feito.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional de cinco anos, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136740 Nr: 9158-50.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produquímica Indústria e Comércio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Augusto Gutierres de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Emidio Cezar - 

OAB:16426/O

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Em sendo infrutífera 

a providência, INTIME-SE a Exequente, para que diga, inclusive sobre a 

pertinência da suspensão do feito.Em não havendo manifestação no 

aludido prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional de cinco anos, 

iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º 

NCPC.Por fim, nos termos do art. 517 do NCPC, EXPEÇA-SE certidão de 

protesto em relação ao Executado.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 04 de dezembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71156 Nr: 153-77.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Precon Goiás Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amorezio Candido de Souza e Cia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Rudge Leite Neto - 

OAB:84786, Luiz Antonio Gomiero Júnior - OAB:154733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 153-77.2012.811.0051 - 71156

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Nos termos do art. 782 do NCPC, DETERMINO a inclusão do nome do 

Executado nos cadastros de maus pagadores.

No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de p. 124, em especial 

quanto à intimação do Exequente para que indique bens disponíveis em 

nome dos Executados, sob pena de suspensão do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22929 Nr: 899-81.2008.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Murada da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 899-81.2008.811.0051 - 22929

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a inércia do Executado em impugnar os cálculos 

apresentados pelos Exequentes, HOMOLOGO os cálculos de p. 221 e 

223.

Em razão do valor da execução ultrapassar o valor de 60 salários 

mínimos, o pagamento deverá ser feito por meio de precatório, conforme 

determina o art. 100, da Constituição federal c/c art. 730, II, do Código de 

Processo Civil.

No entanto, no que se refere aos valores dos honorários advocatícios, 

percebe-se que atingem somente o total de R$ 12.569,13, valor este que 

autoriza a expedição de RPV.

Desta forma, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no valor concernente aos honorários sucumbenciais, em R$ 

12.569,13.

Quanto ao valor principal, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de 

pagamento via precatório ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141187 Nr: 923-60.2018.811.0051

 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: Francisco Bremm

 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:
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 A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

pericial.Considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT.CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal.Ressalte-se que o valor atribuído a título 

de honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da 

especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca.INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, 

caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de 

quinze dias, e tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus 

quesitos, INTIME-SE a Perita nomeada.O exame deverá ser feito no prazo 

máximo de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 

(dez) dias subsequentes.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução.Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 12 de dezembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142932 Nr: 1707-37.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdAdS, DFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Ivo dos Santos - 

OAB:20489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1707-37.2018.811.0051 - 142932

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a inércia do Executado em comprovar o pagamento ou a 

impossibilidade de assim proceder, DECRETO a sua prisão civil por 60 

(sessenta) dias.

EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão, a ser cumprido no 

endereço em que foi citado.

Em caso de pagamento integral, acrescido das parcelas vencidas durante 

o trâmite da Execução, recolha-se o mandado de prisão ou expeça-se o 

alvará de soltura, conforme o caso.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137487 Nr: 9548-20.2017.811.0051

 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: Hilda Selma Zangerolami

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a produção de prova pericial e testemunhal.Quanto a prova 

testemunhal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 

de março de 2019, às 17:00 horas de Mato Grosso.INTIMEM-SE as Partes, 

pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (...) No 

que se refere à prova pericial, e considerando-se que a Parte Autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as 

despesas com a perícia a ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá 

independentemente de compromisso (...) INTIMEM-SE as Partes para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, caso achem 

necessário. Uma vez que o Requerido já apresentou seus quesitos, o 

Requerente poderá, se assim quiser, indicar os seus próprios quesitos. 

Esgotado o aludido prazo de quinze dias, INTIME-SE a Perita nomeada.(...) 

.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que apresentem 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo. 

Nessa hipótese, DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários 

periciais, nos termos da precitada resolução.Por fim, apresentados os 

pareceres, e inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados 

pela Sra. Perita, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 

15 (dez) dias, apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 14 de 

dezembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 155511 Nr: 6664-81.2018.811.0051

 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: Romey Ataide Cabelleira, Maria Izabel Campos Cabelleira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Soutes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN DE SOUZA PAIVA - 

OAB:18982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 Autos n° 6664-81.2018.811.0051 - 155511

Embargos de Terceiros

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de embargos de terceiros em que, antes mesmo da citação dos 

Embargados, as Partes compareceram aos autos e apresentaram acordo, 

requerendo sua homologação, assim como a extinção do feito.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do acordo.

Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, 

III, b, do Novo Código de Processo Civil, declarando extinto o feito.

Dispenso as Partes ao pagamento das custas finais, nos termos do art. 

90, § 3º do NCPC. Honorários conforme acordado.

EXPEÇA-SE o necessário à baixa da restrição que recaiu sobre o imóvel 

dos Embargantes.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 14 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117303 Nr: 6000-21.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Albertine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6000-21.2016.811.0051 - 117303
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Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

POSTERGO à análise do pedido de baixa da restrição lançada no veículo 

apreendido para após a citação do Requerido.

No mais, a fim de conferir alguma celeridade ao feito, INTIME-SE o 

Requerente INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seu Advogado, para 

que solicite as diligências que entender pertinentes, ou para que requeira 

o que lhe parecer de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 101078 Nr: 4445-03.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAR, DRTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO - 

OAB:15061/O, Leandro Fabris Neto - Defensor Público - OAB:, 

NELSON BARBOSA - OAB:2529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4445-03.2015.811.0051 - 101078

Execução de Alimentos

 Decisão.

Vistos etc.

Para a análise das questões relativas a interesses de menores, impõe-se 

mesmo a competência do juízo imediato, em detrimento do original, sempre 

que houver alteração superveniente do domicílio do incapaz.

 Pela relevância dos interesses disputados, entende-se impossível a 

prorrogação da competência do juízo original, tal como deve ocorrer nas 

hipóteses de competência absoluta, a serem observadas oficiosamente 

pelo juiz.

Nesse sentido, o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de 

Justiça:

“A Segunda Seção entende que a regra de competência insculpida no art. 

147, I, do ECA, que visa a proteger o interesse da criança, é absoluta, ou 

seja, deve ser declarada de ofício, não sendo admissível sua prorrogação.

Em discussões como a que ora se trava, prepondera o interesse do menor 

hipossuficiente, devendo prevalecer o foro do alimentando e de sua 

representante legal como o competente tanto para a ação de alimentos 

como para aquelas que lhe sucedam ou que lhe sejam conexas.

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito de 

Arneiroz, o suscitante.” (CC 102849/CE, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 

em 27-5-2009)

Decido.

Pelo exposto, DECLINO da competência para processamento e julgamento 

da presente ação de execução de alimentos, determinando, por 

conseguinte, a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Ariquemes-RO.

Esgotado o prazo de recurso sem impugnação, ENCAMINHEM-SE os 

autos, dando-se as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72979 Nr: 1967-27.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Dias de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Santos - 

OAB:85762/RJ, José Eduardo R. Daleffe - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE EDUARDO 

RODRIGUES DALEFFE , para devolução dos autos nº 

1967-27.2012.811.0051, Protocolo 72979, 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):

 Cod. Proc.: 24421 Nr: 2381-64.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecio Gomes de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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):

 Cod. Proc.: 142108 Nr: 1334-06.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P.C. O. Comércio, Importação, Exportação e 

Agropecuária LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Rodrigues de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lehnen - 

OAB:21860/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à certidão do Oficial de 

Justiça, devendo solicitar o que entender de direito para o prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 11589 Nr: 1093-86.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio César dos Santos, Safras e Cifras 

Importação e Exportação Ltda, Ester Carmela Baum, Anderson Sérgio dos 

Santos, Neuri Antonio Frozza, Adilson Octtacilio Aquino, Rosemary Grandi 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443, YURI 

ZARJITSKY DE OLIVEIRA - OAB:203658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1093-86.2005.811.0051 - 11589

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista o possível acordo a ser composto pelas Partes, bem como 

o pedido feito pelo próprio Exequente, DETERMINO a suspensão do feito 

pelo prazo de 6 (seis) meses, na forma do art. 922 do NCPC.

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no 

relatório estatístico, até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou 

até o advento do prazo prescricional, contado a partir do levantamento da 

suspensão.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 31700 Nr: 1812-92.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecio Gomes de Rezende, Banco do Brasil 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Fabiúla 

Müller Koenig - OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:PR/56.918, Ricardo Alexandre Viana - OAB:17947/B, Rodrigo 

Mischiatti - OAB:7568-B/MT

 Autos n° 1812-92.2010.811.0051 - 31700

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para determinar a penhora do 

imóvel descrito na matrícula 1.937 do SRI local.

Já tendo o Exequente apresentado cópia atualizada da matrícula do imóvel, 

na forma do art. 845, § 1º, do NCPC, EXPEÇA-SE mandado de avaliação do 

imóvel, intimando-se as Partes para que se manifestem sobre a penhora e 

sobre o valor a ele atribuído no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71078 Nr: 77-53.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariazinha Biolchi Bressan

 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:

 Autos n° 77-53.2012.811.0051 - 71078

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a inércia do Executado em impugnar os cálculos 

apresentados pela Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 204.

Desta forma, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72223 Nr: 1212-03.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Sergio Aguiar

 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:

 Autos n° 1212-03.2012.811.0051 - 72223

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Exequente com os cálculos 

apresentados pelo Executado, HOMOLOGO os cálculos de p. 101 e, em 

consequência, determino seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21001 Nr: 3321-63.2007.811.0051

 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: Raimundo Ferreira Dias

 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:

 Pelo exposto, e estando devidamente preenchidos os requisitos do artigo 

691 do NCPC, DEFIRO de imediato o pedido de p. 213/214, para determinar 

habilitação dos herdeiros necessários do falecido.EXPEÇA-SE o 

necessário para que se proceda à correção na capa dos autos e no 

Sistema Apolo quanto à modificação da Parte Autora.Após, INTIME-SE os 

Sucessores para que requeiram o que de direito.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 26 de 

novembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72857 Nr: 1846-96.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edy Lurdes Marchetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 Autos n° 1846-96.2012.811.0051 – 72857.

previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Com a devida vênia á Subscritora do petitório de p. 231, antes de se 

proceder ao arquivamento do feito, deve-se esgotar todos os meios para 

se encontrar o paradeiro do herdeiro Noadi José Marchetto.

Isso posto, requisitem-se informações, via INFOJUD e SIEL, quanto ao 

endereço atualizado do herdeiro Noadi José Marchetto.

Com o resultado, EXPEÇA-SE o necessário para intimação do herdeiro 

Noadi José Marchetto, para que tome ciência quanto a existência dos 

valores depositados, pleiteando o que de direito.

Caso infrutíferas as providências, e tendo em vista o trânsito em julgado 

da sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71445 Nr: 437-85.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12.466-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 437-85.2012.811.0051 – 71445

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78952 Nr: 3779-70.2013.811.0051

 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: José Bernardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3779-70.2013.811.0051 – 78952

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31476 Nr: 1587-72.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizete Maria Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Maria Reveles da 

Conceição - OAB:8448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, devido a vedação imposta pela Súmula 27 do Tribunal Regional 

da 1ª Região e da Súmula 149 do STJ, não há como se reconhecer a 

prova exclusivamente testemunhal para comprovação da atividade 

rurícola, para efeito de concessão de benefícios previdenciários.Tal 

entendimento também já se encontra consolidado em nossas Cortes 

Superiores:“A prova exclusivamente testemunhal é insuficiente para a 

comprovação da atividade laborativa do rurícola, a qual deve estar 

sustentada por início razoável de prova material. Súmula n.º 149 desta 

Corte. Precedentes. 2. In casu, não há nos autos qualquer documento 

hábil, que configure início de prova material, a embasar a pretensão da 

parte autora. 3. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 

684262 SP 2004/0123574-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de 

Julgamento: 16/11/2004, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 

13/12/2004 p. 457)Portanto, a improcedência dos pedidos iniciais é medida 

que se impõe.Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os 

pedidos feitos pela Requerente, na forma do art. 487, I, do novo 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, 26 de novembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29170 Nr: 3261-22.2009.811.0051

 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: Comercial Textil Boquerão Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Berto Rodrigues de Godoi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 Autos n° 3261-22.2009.811.0051 – 29170

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Com a devida vênia, impossível o recebimento do pedido inicial de 

cumprimento de sentença, eis que não estão preenchidos os requisitos 

elencados no art. 524 do Novo Código de Processo Civil.

Isso posto, nos termos do art. 321 do NCPC, INTIME-SE o Exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 524 

do NCPC, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30542 Nr: 651-47.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Getúlio Morari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 Autos n° 651-47.2010.811.0051 - 30542

Repetição de indébito

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da sentença, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC:

“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.”

No entanto, ao contrário do alegado pelo Embargante, não se vislumbra na 

sentença embargada qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser 

sanada.

O que há é a discordância do Embargante com os seus termos. Se erro 

houve, foi de julgamento, o que não pode ser atacado pela via estreita dos 

embargos declaratórios.

Decido.

Isso posto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo 

Embargante.

Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116430 Nr: 5471-02.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilma Candida de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 410 de 792



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé,IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE 

EXEQUENTE,se manifestar acerca da Correpondência Devolvida no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104150 Nr: 747-52.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandir Magri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO procedente a concessão da aposentadoria por invalidez, 

condenando o Requerido ao pagamento das parcelas vencidas, incluindo 

décimo-terceiro salário, a partir da data do primeiro requerimento 

administrativo do benefício de auxílio-doença, na data de 19 de março de 

2013. As prestações em atraso deverão ser pagas de uma única vez, às 

quais incidirão os índices de correção monetária e juros moratórios 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. DETERMINO ainda, 

que o Requerido implante, de imediato, o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, com renda mensal inicial de 100% do salário 

de benefício, não podendo ser inferior a um salário-mínimo (art. 2º, VI, da 

Lei 8.213/91).Oficie-se ao posto do INSS em Cuiabá/MT, por meio da 

APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia desta sentença, acompanhada 

dos seguintes documentos da parte Autora: CPF, Carteira de Identidade e, 

também com o seu endereço, como recomendado no Ofício Circular nº 

482/2005 – CGJ/DJA. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações em atraso 

(Súmula 111/STJ). Sem custas. Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C.Campo 

Verde/MT, 12 de dezembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117065 Nr: 5876-38.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ELIO BRAZ

 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:

 “No caso dos autos, o perito judicial foi conclusivo em afirmar que não há 

incapacidade para o exercício de atividade laborativa, respondendo aos 

quesitos das partes e, após regular exame, concluindo que a parte tem 

condições de exercer atividade laboral. Assim, ausente o requisito da 

incapacidade, imprescindível à concessão dos benefícios pleiteados, é de 

rigor a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo improcedente o 

pedido formulado pela parte autora". 5. Embargos de declaração 

desprovidos.” (Supremo Tribunal Federal STF; ARE-AgR-ED 754.992; SP; 

Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 10/12/2013; DJE 03/02/2014; Pág. 

64) Dessa forma, considerando que não foram preenchidos os requisitos 

legais do auxílio-doença, a improcedência dos pedidos iniciais é medida 

que se impõe. Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os 

pedidos feitos pelo Requerente, na forma do art. 487, I, do Novo 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, 13 de dezembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97312 Nr: 3144-21.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armesina Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “No caso dos autos, o perito judicial foi conclusivo em afirmar que não há 

incapacidade para o exercício de atividade laborativa, respondendo aos 

quesitos das partes e, após regular exame, concluindo que a parte tem 

condições de exercer atividade laboral. Assim, ausente o requisito da 

incapacidade, imprescindível à concessão dos benefícios pleiteados, é de 

rigor a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo improcedente o 

pedido formulado pela parte autora". 5. Embargos de declaração 

desprovidos.” (Supremo Tribunal Federal STF; ARE-AgR-ED 754.992; SP; 

Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 10/12/2013; DJE 03/02/2014; Pág. 

64) Dessa forma, considerando que não foram preenchidos os requisitos 

legais do auxílio-doença, a improcedência dos pedidos iniciais é medida 

que se impõe. Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os 

pedidos feitos pelo Requerente, na forma do art. 487, I, do Novo 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, 13 de dezembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107248 Nr: 1635-21.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Machado

 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:

 Pelo exposto, dada a ausência de qualidade de segurado, JULGO 

inteiramente improcedentes os pedidos feitos pelo Requerente, na forma 

do art. 487, I, do Novo 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, 

13 de dezembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121079 Nr: 1679-06.2017.811.0051

 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: Luciano dos Santos Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de auxílio-doença aduzido pelo 

Requerente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas 

vencidas, a partir do indeferimento do pedido administrativo, em 05 de 

outubro de 2015.As prestações em atraso deverão ser pagas de uma 

única vez, às quais incidirão os índices de correção monetária e juros 

moratórios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.DETERMINO 

ainda, que o Requerido implante, de imediato, o benefício previdenciário de 

auxílio-doença, com renda mensal inicial de 91% do salário de benefício, 

não podendo ser inferior a um salário mínimo.Oficie-se ao posto do INSS 

em Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia 

desta sentença, acompanhada dos seguintes documentos da parte 

Autora: CPF, Carteira de Identidade e, também com o seu endereço, como 

recomendado no Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. 

CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 

3º, I, do CPC, e da Súmula 111/STJ. Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 14 de dezembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98339 Nr: 3532-21.2015.811.0051
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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: Janielma Aparecida Carvalho Martins

 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:

 Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos 

feitos pela Requerente, na forma do art. 487, I, do Novo 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, 14 de dezembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136401 Nr: 8960-13.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thalia Pereira Granzoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, julgo PROCEDENTE a presente liquidação de sentença, na 

forma do art. 487, I, do NCPC, dando à lide resolução de mérito, para 

condenar a Executada a restituição de R$ 15.000,00, corrigidos, pelo INPC, 

a partir do pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação 

na ação civil pública nº. 0200224-44.2013.8.01.0001, em 

29.07.2013.CONDENO a Parte Executada ao pagamento das custas e dos 

honorários sucumbenciais arbitrados em que corresponder a 10% do 

valor atualizado da causa.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde-MT, 14 de 

dezembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136395 Nr: 8954-06.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stephane Zuicker Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, julgo PROCEDENTE a presente liquidação de sentença, na 

forma do art. 487, I, do NCPC, dando à lide resolução de mérito, para 

condenar a Executada a restituição de R$ 6.000,00, corrigidos, pelo INPC, 

a partir do pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação 

na ação civil pública nº. 0200224-44.2013.8.01.0001, em 

29.07.2013.CONDENO a Parte Executada ao pagamento das custas e dos 

honorários sucumbenciais arbitrados em que corresponder a 10% do 

valor atualizado da causa.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde-MT, 14 de 

dezembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135491 Nr: 8532-31.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor de Oliveira Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, julgo PROCEDENTE a presente liquidação de sentença, na 

forma do art. 487, I, do NCPC, dando à lide resolução de mérito, para 

condenar a Executada a restituição de R$ 18.000,00, corrigidos, pelo INPC, 

a partir do pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação 

na ação civil pública nº. 0200224-44.2013.8.01.0001, em 

29.07.2013.CONDENO a Parte Executada ao pagamento das custas e dos 

honorários sucumbenciais arbitrados em que corresponder a 10% do 

valor atualizado da causa.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde-MT, 14 de 

dezembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104855 Nr: 871-35.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Neves Pereira

 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:

 “No caso dos autos, o perito judicial foi conclusivo em afirmar que não há 

incapacidade para o exercício de atividade laborativa, respondendo aos 

quesitos das partes e, após regular exame, concluindo que a parte tem 

condições de exercer atividade laboral. Assim, ausente o requisito da 

incapacidade, imprescindível à concessão dos benefícios pleiteados, é de 

rigor a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo improcedente o 

pedido formulado pela parte autora". 5. Embargos de declaração 

desprovidos.” (Supremo Tribunal Federal STF; ARE-AgR-ED 754.992; SP; 

Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 10/12/2013; DJE 03/02/2014; Pág. 

64) Dessa forma, considerando que não foram preenchidos os requisitos 

legais do auxílio-doença, a improcedência dos pedidos iniciais é medida 

que se impõe. Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os 

pedidos feitos pela Requerente, na forma do art. 487, I, do Novo 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, 14 de dezembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141896 Nr: 1224-07.2018.811.0051

 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: Edimar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Guimarães dos Santos 

- OAB: OAB/MT 19868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexistência da dívida 

denunciada ao cadastro de maus pagadores.Sem prejuízo, CONDENO a 

Requerida ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a 

título de compensação pelos danos morais impostos à Requerente, 

corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros 

moratórios a partir da anotação indevida.CONDENO a Requerida, ainda, ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios desde logo 

arbitrados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, OFICIE-SE ao órgão de proteção ao 

crédito, informando do cancelamento definitivo da obrigação apontada. No 

mais, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico, eventual pedido de execução por parte do interessado. Em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, dando-se 

baixa na distribuição.P.I.C.Campo Verde/MT, 14 de dezembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110061 Nr: 2466-69.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schirleide Teles Correa Nunes

 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:

 “No caso dos autos, o perito judicial foi conclusivo em afirmar que não há 

incapacidade para o exercício de atividade laborativa, respondendo aos 
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quesitos das partes e, após regular exame, concluindo que a parte tem 

condições de exercer atividade laboral. Assim, ausente o requisito da 

incapacidade, imprescindível à concessão dos benefícios pleiteados, é de 

rigor a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo improcedente o 

pedido formulado pela parte autora". 5. Embargos de declaração 

desprovidos.” (Supremo Tribunal Federal STF; ARE-AgR-ED 754.992; SP; 

Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 10/12/2013; DJE 03/02/2014; Pág. 

64) Dessa forma, considerando que não foram preenchidos os requisitos 

legais do auxílio-doença, a improcedência dos pedidos iniciais é medida 

que se impõe. Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os 

pedidos feitos pela Requerente, na forma do art. 487, I, do Novo 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, 17 de dezembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79937 Nr: 321-11.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Campo Verde Ltda, Darcy Eberhard, Maicon 

Eberhard

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícia da Rosa Haas - 

OAB:5947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT

 Autos n° 321-11.2014.811.0051 – 79937

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

À partida, prestigia-se a conduta da Requerida Tim Celular S.A., em 

proceder ao pagamento da obrigação de forma espontânea. No entanto, 

em cálculo apresentado pelo Requerente, nota-se que o valor depositado 

se mostraria insuficiente ao adimplemento integral da obrigação.

Por outro lado, percebe-se que o Requerente, quando da aferição de seus 

cálculos, ignorou a existência de pagamento espontâneo por parte da 

Requerida.

 Assim, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste-se quanto os valores já depositados pela Requerida.

Verificando a existência de valores remanescentes, deverá o Requerente 

apresentar nos autos novo cálculo atualizado do débito, dessa vez 

efetuando o abatimento dos valores já depositados.

 Nesse caso, INTIME-SE a Requerida, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuem o pagamento do 

remanescente da dívida, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do 

valor da condenação, sem prejuízo de permitir o início dos atos 

expropriatórios, com honorários advocatícios correspondentes a 10% 

(dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Requerente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25348 Nr: 3299-68.2008.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio César dos Santos, Safras e Cifras Importação e 

Exportação Ltda, Ester Carmela Baum, Anderson Sérgio dos Santos, Neuri 

Antonio Frozza, Adilson Octtacilio Aquino, Rosemary Grandi dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basf S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17915 Nr: 654-07.2007.811.0051

 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: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edielson de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Autos n° 654-07.2007.811.0051 – 17915

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Com a devida vênia, impossível o recebimento do pedido inicial de 

cumprimento de sentença, eis que não estão preenchidos os requisitos 

elencados no art. 524 do Novo Código de Processo Civil.

Isso posto, nos termos do art. 321 do NCPC, INTIME-SE o Exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 524 

do NCPC, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75471 Nr: 451-35.2013.811.0051

 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: Emidio Diogenes de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gera Agricultura Ltda, Francisco Jose Reis, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 413 de 792



Antônio Camilo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herbert Rezende da Silva - 

OAB:OAB/MT 16773/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Evaldo 

Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia Manuela David Iorck 

Menusi - OAB:14556

 Autos n° 1451-35.2013.811.0051 - 75471

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a não aceitação dos honorários fixados pelo perito 

anteriormente nomeado, NOMEIO, para a realização da perícia já 

determinada, como perito do Juízo Luciana Dias Corrêa, podendo ser 

contatada pelo telefona (65) 99602-7766 e pelo e mail 

l.diascorrea@yahoo.com.br.

Os honorários periciais serão aqueles já determinados na decisão 

anterior, a saber R$ 1.500,00.

INTIME-SE o Perito para que se manifeste quanto ao valor dos honorários 

periciais fixados pelo Juízo.

Em não havendo concordância, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

nova nomeação.

Concordando o Perito com os honorários arbitrados, CUMPRA-SE na forma 

do despacho de p. 137/145.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81228 Nr: 1312-84.2014.811.0051

 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: João Antonio Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:OAB/MT 16.637, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:MT/53.11-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido aduzido pela Parte Requerente para CONDENAR o 

Requerido ao pagamento das parcelas vencidas, incluindo décimo-terceiro 

salário, a partir do ajuizamento da ação, em 16 de abril de 2014.As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma única vez, às quais 

incidirão os índices de correção monetária e juros moratórios previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal. DETERMINO ainda, que o Requerido 

implante, em dez dias a partir do trânsito em julgado da sentença, o 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, com renda de 

um salário mínimo. Para tanto, OFICIE-SE ao posto do INSS em Cuiabá/MT, 

por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia desta sentença, 

acompanhada dos seguintes documentos da parte autora: CPF, Carteira 

de Identidade e, também com o seu endereço, como recomendado na 

Recomendação 04/2012 do CNJ e Portaria Conjunta PGF/INSS nº 83/2012. 

CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre as prestações em atraso (Súmula 111/STJ). Sem 

custas. Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 496, § 3°, do 

Código de Processo Civil. P.I.C.Campo Verde/MT, 10 de dezembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76758 Nr: 1722-79.2013.811.0051

 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: Ivanilson Vieira Barrado

 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:

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido aduzido pela Parte Requerente para CONDENAR o 

Requerido ao pagamento das parcelas vencidas, incluindo décimo-terceiro 

salário, a partir do ajuizamento da ação, em 03 de junho de 2013.As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma única vez, às quais 

incidirão os índices de correção monetária e juros moratórios previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal. DETERMINO ainda, que o Requerido 

implante, em dez dias a partir do trânsito em julgado da sentença, o 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, com renda de 

um salário mínimo. Para tanto, OFICIE-SE ao posto do INSS em Cuiabá/MT, 

por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia desta sentença, 

acompanhada dos seguintes documentos da parte autora: CPF, Carteira 

de Identidade e, também com o seu endereço, como recomendado na 

Recomendação 04/2012 do CNJ e Portaria Conjunta PGF/INSS nº 83/2012. 

CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre as prestações em atraso (Súmula 111/STJ). Sem 

custas. Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 496, § 3°, do 

Código de Processo Civil. P.I.C.Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79634 Nr: 127-11.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Gomes Soares, Almira da Silva Assis Sousa, 

Carmen Cecília Schmidt, Antonio Cardoso de Paulo, Andre Pereira Lima 

Neto, Clarice Cardoso Lima Papa, Dionizia Ferreira da Silva, Elaine Marques 

Nascimento, David Saraiva, Denivaldo Rodrigues da Silva, Cleomar Porto 

Messias da Silva, Daiany Souza Ventura Porto, Edileuza Auxiliadora Silva, 

Edvaldo Gabriel, Enes de França Barbosa, Geovano de França Barbosa, 

Félix Ferreira da Silva, Hermínia Graziela Mateus Terra, Ilza Barboza dos 

Santos Marinho, Francilene Bezerra da Paz, Falmo Ianez Gonçalves 

Nunes, Eliel dos Santos, Elizangela Dias Rocha, Emanuelle Lemes de 

Figueiredo, Enos Martins de França, Francisca Mateus Ventura Souza, 

Gilberto Messias da Silva, Iraci Gonçalves Nunes, Jaciani Schmedike, Jean 

Carlos da Silva, Maria Lúcia Souza França, Paulo Augusto da Silva, José 

Lúcio Terra de Oliveira, Rute Marques Presa, Julio Pereira de Souza, 

Robson Roling, Lorival Leandro Alves, Maria Aparecida de Lima, Orenides 

dos Santos, Pedro Simplício dos Santos, Sidelvan Aires Martinel, Valdim 

Augusto da Silva, Lindinalva Ferreira da Silva, Rosimeire Murada da Luz, 

José da Conceição Cardoso, Rosana Bernardo Nogueira, Luiza Silverio 

Lima, Rafaela Pereira da Silva de Mattos Lima, Jhonys Aaugusto Silva, 

João Luiz Souza dos Santos, Josemar Rocha da Silva, Luzinaria Ferreira 

de Souza, Marcos Rodler, Maria Aparecida de Almeida Rodler, Maria 

Madalena Gonçalves, Mauro Sergio Rodrigues Leonis, Mayra Almeida 

Magalhães, Narcilio Vieira da Silva, Sidnei Hendges, Suelen Souza 

Ventura, Sueli Ribeiro Maximiliano, Vagner Antonio da Costa, Volnei Presa, 

Valéria Martins de França, Vitória Ubinski Sierota, Welen Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multiclick Brasil Publicidade Ltda-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 127-11.2014.811.0051 – Cód. 79634

Anulatória

Despacho.

Vistos etc.

A fim de bem prestigiar a citação pessoal do Requerido, DETERMINO que 

se solicitem informações pelo Sistema Infojud e Sistema Siel, acerca de 

seus endereços atualizados.

 Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário a sua citação, 

observando-se as advertências consignadas na decisão inicial.

Do contrário, se impossível a localização da Parte Requerida, DEFIRO, 

desde logo, o pedido de citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80. Nessa hipótese, esgotado o prazo 

sem manifestação, INTIMEM-SE os Requerentes, por meio do seu 

Procurador, para que requeira o que de direito.

Por fim, POSTERGO para depois da penhora a nomeação de Curador aos 

Executados.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82527 Nr: 2219-59.2014.811.0051

 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: Suellen Cecilia Gonçalves Ferreira, Luciano Dutra 

Pessoa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Marcelo Spínola da Rosa 

- OAB:13.731 OAB/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24392 Nr: 2348-74.2008.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Maraschin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Afonso Rebelato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Autos n° 2348-74.2008.811.0051 - 24392

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da sentença, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC:

“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.”

No entanto, ao contrário do alegado pelo Embargante, não se vislumbra na 

decisão embargada qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser 

sanada.

Isso porque, da análise detida dos autos, verifica-se que o Exequente, 

quando da realização de seus cálculos, sempre acrescentou ao saldo 

devedor a citada multa de 10%, em decorrência da ausência de 

pagamento voluntário do devedor.

Além disso, todos os bloqueios efetivados se deram com base nos 

valores apontados pelo próprio Exequente, não podendo o Juízo 

acrescentar, de ofício, qualquer multa que o Exequente eventualmente 

deixar de incluir em seu cálculo.

Isso posto, de acordo com os valores apontados pelo próprio Exequente 

em seus cálculos, conseguiu-se a satisfação total do débito, não cabendo 

a rediscussão de eventual erro na quantificação do total devido por 

simples embargos declaratórios

Decido.

Isso posto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo 

Embargante.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82984 Nr: 2568-62.2014.811.0051

 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: Maria de Lourdes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2568-62.2014.811.0051 – 82984

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

No mais, CUMPRA-SE o disposto na última decisão, em especial a 

intimação do Executado para que comprovo nos autos a implementação do 

benefício, sob pena de se imporem as penas coercitivas cabíveis.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82260 Nr: 1992-69.2014.811.0051

 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: Fernanda Silva Candido Seidel, Valdinei Cortiana Seidel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Marcelo Spínola da Rosa 

- OAB:13.731 OAB/MT, Jacqueline Curvo Rondon - OAB:11017/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 
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da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33485 Nr: 29-31.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Rômulo Zaghi, 

Osvaldo Zaghi, Catarina Zaghi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adaiane Tonhá Galvão - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT, Romes 

Júlio Tomaz - Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 Autos n° 29-31.2011.811.0051 - 33485

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a inércia do Executado em impugnar os cálculos 

apresentados pelo Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 157/158.

Desta forma, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no valor concernente aos honorários sucumbenciais, em R$ 

6.637,35.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28192 Nr: 2298-14.2009.811.0051

 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: Isaura Liborio Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Scain Dal Ponte, Valmir Roque Dal 

Ponte, Janete Scain Dal Ponte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Autos n° 2298-14.2009.811.0051 - 28192

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Exequente para que se manifeste quanto ao integral 

cumprimento do acordo entabulado.

Não havendo manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou até o 

advento do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81805 Nr: 1715-53.2014.811.0051

 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: MARIA SCHEFFER CHRISTOVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1715-53.2014.811.0051 – 81805

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

No mais, CUMPRA-SE o disposto na última decisão, em especial a 

intimação do Executado para que comprovo nos autos a implementação do 

benefício, sob pena de se imporem as penas coercitivas cabíveis.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74282 Nr: 3269-91.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Garbugio, Antonio Marczal, Miguel Costa 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:154.873-E/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Maria Balçante 

Costa - OAB:8030B/MT

 JULGO improcedente a pretensão condenatória em relação ao Requerido 

Milton Garburgio.Por consequência, CONDENO a Requerente, ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios do ilustre 

Procurador do Requerente, desde logo arbitrados no que corresponder a 

10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do 

NCPC.JULGO extinta, sem resolução de mérito, a denunciação à lide feita 

pelo Requerido Milton Garbugio em desfavor de Miguel Costa 

Filho.CONDENO o Denunciante ao pagamento dos honorários advocatícios 

dos ilustres Procurador do Denunciado, arbitrados também em 10% do 

montante da obrigação regressiva.CERTIFICADO o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE, no arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, 

eventual pedido de execução por parte do interessado. Em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas 

anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70468 Nr: 3347-22.2011.811.0051

 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: Kenia Martins dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI, Dakar Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Luiz da Silva - 

OAB:7458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristian Miguel - 
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OAB:53828/PR, Cristiane Bellinati Garcia Lopes - OAB:11.877-A/MT, 

Rafael Celino da Silva - OAB:12961/MT, Silmara Ruiz Matsura - 

OAB:9.941-B/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75150 Nr: 140-44.2013.811.0051

 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: Zelina Neves da Purificação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhao - OAB:

 Autos n° 140-44.2013.811.0051 – 75150

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

No mais, CUMPRA-SE o disposto na última decisão, em especial a 

intimação do Executado para que comprovo nos autos a implementação do 

benefício, sob pena de se imporem as penas coercitivas cabíveis.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70093 Nr: 2973-06.2011.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Roque Motter, Ivanor Motter, Ildete Babinski Motter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A/MT, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842/A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:PR/56.918

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22264 Nr: 231-13.2008.811.0051

 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: José Bispo dos Santos

 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:

 Autos n° 231-13.2008.811.0051 – 22264

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

No mais, CUMPRA-SE o disposto na última decisão, em especial a 

intimação do Executado para que comprovo nos autos a implementação do 

benefício, sob pena de se imporem as penas coercitivas cabíveis.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82482 Nr: 2178-92.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cornélio Alves dos Santos

 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:

 Autos n° 2178-92.2014.811.0051 - 82482

Cumprimento de sentença
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Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Executado em relação aos cálculos 

apresentados pelo Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 94/95.

Em razão do valor da execução ultrapassar o valor de 60 salários 

mínimos, o pagamento deverá ser feito por meio de precatório, conforme 

determina o art. 100, da Constituição federal c/c art. 730, II, do Código de 

Processo Civil.

No entanto, no que se refere aos valores dos honorários advocatícios, 

percebe-se que atingem somente o total de R$ 5.641,24, valor este que 

autoriza a expedição de RPV.

Desta forma, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região no 

valor concernente aos honorários sucumbenciais, em R$ 5.641,24.

Quanto ao valor principal, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de 

pagamento via precatório ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 8506 Nr: 451-50.2004.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josino Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Pereira dos Santos, 

Espólio de Leonora de Souza Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Luiz Caetano - 

OAB:8921-A/MT, MARIANA CAETANO BERNARDI - OAB:21013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 451-50.2004.811.0051 - 8506

Inventário

Despacho.

Vistos etc.

Dada a ausência de resultado positivo nas diligências anteriores, 

INTIME-SE o Herdeiro Cristovam Pereira dos Santos por edital, com prazo 

de 30 (trinta) dias, para que, caso queira, apresente impugnação quanto 

as primeiras declarações apresentadas.

Na inércia do citado Herdeiro, NOMEIO, desde logo, o ilustre Defensor 

Público como Curador Especial, abrindo-se-lhe vista dos autos para a 

defesa dos interesses da Parte.

Após, CUMPRA-SE a decisão de p. 180, em especial quanto a citação a 

Fazenda Pública.

Ausente qualquer impugnação quanto ao teor das primeiras declarações, 

INTIME-SE o Inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o pagamento do Imposto de Transmissão, apresentando a 

GIA-ITCD.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28186 Nr: 2295-59.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portbraz Ind. De Exportação e Imp. De Algodão 

Ltda ME, Anderson Bruno Otake Guollo, Rodinei Nunes Frazão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Silveira Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR ARIONES PIMPINATI 

JUNIOR - OAB:6145

 Autos n° 2295-59.2009.811.0051 – 28186.

Execução fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Em que pese a ausência de previsão legal, na lei de regência das 

execuções fiscais quanto a possibilidade de parcelamento do débito nos 

moldes do art. 916 do novo Código de Processo Civil, tem-se, no presente 

caso, clara manifestação do Exequente na concordância do parcelamento 

proposto pelo Executado.

Isso posto, DEFIRO o pedido de parcelamento realizado na p. 55.

Por consequência, DEFIRO o levantamento, pelo Exequente, dos valores já 

depositados.

INTIME-SE o Executado para que traga aos autos os comprovantes de 

pagamento das demais parcelas, nos moldes propostos.

Após, INTIME-SE o Exequente para que requeria o que de direito, inclusive 

informando nos autos eventual inadimplemento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16909 Nr: 2818-76.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNN, FSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Fátima Rabelo 

Jácomo - OAB:6222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 Sem prejuízo, quanto ao pedido de penhora junto ao INSS, SUSEP e à 

BOVESPA, não se nota do extrato de imposte de rendas do Executado 

qualquer indício de negociação com estes, razão pela qual, INDEFIRO a 

diligência solicitada.Outrossim, ao que diz respeito ao pedido de medidas 

extraordinárias, anota-se que tais diligências são excepcionais e devem 

ser aplicadas com cautela, somente naquelas hipóteses em que todos os 

meios para o recebimento do crédito já foram exauridos.Infrutífera a 

providência de penhora, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que no prazo de 10 (dez) dias indique a localização dos 

veículos penhorados. Em não havendo manifestação no aludido prazo, 

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE 

os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou 

até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do 

lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento do prazo 

prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de direito, 

devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 10 

de dezembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 984 Nr: 2031-18.2004.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canísio Traesel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLON GARCIA GUTERREZ, Manoel de Araújo 

Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dra Rosane Clades Reder - 

OAB:4693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaral Augusto da Silva - 

OAB:, Maria Aparecida Frazão Zunta - OAB:4055

 Pelo exposto, HOMOLOGO os cálculos anexos, para considerar, com 

dívida remanescente, o valor de R$ 12.824,64.Para o pagamento da dívida 

remanescente, DETERMINO a penhora do que corresponder ao crédito do 

Executado Manoel perante o Município de Campo Verde por quatro meses, 

de janeiro até abril de 2019, inclusive.OFICIE-SE ao Município de Campo 

Verde, solicitando a continuidade dos depósitos até abril de 

2019.Esgotado o prazo de recurso, AUTORIZO o imediato levantamento 

das quantias já depositadas nos autos, decorrentes dos depósitos. Feito o 

último depósito, em abril de 2019, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem seus próprios cálculos de atualização da dívida, 

devolvendo-me conclusos os autos para homologação e, também, para 

análise da pertinência do prosseguimento, ou não, dos depósitos feitos 
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pelo Município.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 11 de dezembro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79488 Nr: 4265-55.2013.811.0051

 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: Patricia Lima de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n° 4265-55.2013.811.0051 - 79488

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Corrija-se a autuação, fazendo constar Liquidação por 

A r t i g o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO como o nome da 

ação.

Tratando-se de liquidação por artigos, a observar o rito comum ordinário, 

na forma do art. 511 do NCPC, impõe-se a realização de prova 

documental.

Como controvertidos, e merecedores de elucidação, indico os seguintes 

pontos: a) o período em que a Exequente laborou; b) a remuneração 

percebida pela Exequente no período; c) o percentual da defasagem 

supostamente sofrida; d) o montante da indenização devida.

INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

aos autos os documentos necessários à elucidação dos pontos 

controvertidos, sob pena de presunção de veracidade das informações 

fornecidas pela Exequente.

Apresentados os documentos, INTIME-SE a Exequente para o que de 

direito. Após, CONCLUSOS para nomeação de perito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82275 Nr: 2006-53.2014.811.0051

 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: Edson Candido Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tania Mara Steinke - 

OAB:17.840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Autos n° 2006-53.2014.811.0051 - 82275

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Corrija-se a autuação, fazendo constar Liquidação por 

A r t i g o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO como o nome da 

ação.

Tratando-se de liquidação por artigos, a observar o rito comum ordinário, 

na forma do art. 511 do NCPC, impõe-se a realização de prova 

documental.

Como controvertidos, e merecedores de elucidação, indico os seguintes 

pontos: a) o período em que o Exequente laborou; b) a remuneração 

percebida pelo Exequente no período; c) o percentual da defasagem 

supostamente sofrida; d) o montante da indenização devida.

INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

aos autos os documentos necessários à elucidação dos pontos 

controvertidos, sob pena de presunção de veracidade das informações 

fornecidas pelo Exequente.

Apresentados os documentos, INTIME-SE o Exequente para o que de 

direito. Após, CONCLUSOS para nomeação de perito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73059 Nr: 2047-88.2012.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Peri de Araujo Castro, Lalita Maria Campo Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Egidio Campos 

Castro - OAB:10988/MT, Galiana Campos Castro - OAB:8858/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521/MT

 Autos n° 2047-88.2012.811.0051 - 73059

Execução

Decisão.

Vistos etc.

INTIME-SE o Embargado para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

a respeito da causa extintiva da execução anunciada nos autos.

Adverte-se, para tanto, que o silêncio será compreendido como 

concordância tácita quanto à causa extintiva.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 11 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35128 Nr: 1668-84.2011.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Luis Grasel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis Domingos da Silva - 

OAB:4907B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521/MT

 Autos n° 1668-84.2011.811.0051 - 35128

Embargos à Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de embargos à execução, no qual, mesmo intimado 

pessoalmente, o Embargante deixou de promover o recolhimento das 

custas judiciais.

É o relato do necessário. Fundamento.

Nesse contexto, ante as causas extintivas, e porque sem a providência 

exigida do Embargante não se pode promover o andamento do feito, ainda 

que por impulso oficial, DECLARO extinta a presente ação, na forma do 

art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO o Embargante ao pagamento das custas pendente e dos 

honorários sucumbenciais, desde já arbitrados em 10% do valor 

atualizado da causa,

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 11 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32711 Nr: 2828-81.2010.811.0051

 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, Peri de Araujo Castro, 
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Analuiza Skaf dos Santos Rocha, Lalita de Araújo Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521/MT, Willian José de Araújo - OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Egidio Campos 

Castro - OAB:10988/MT, Galiana Campos Castro - OAB:8858/ MT, 

Laerdio Pavesi Esteves - OAB:15345

 Autos n° 2828-81.2010.811.0051 - 32711

Execução

Decisão.

Vistos etc.

INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

a respeito da causa extintiva da execução anunciada nos autos.

Adverte-se, para tanto, que o silêncio será compreendido como 

concordância tácita quanto à causa extintiva.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 11 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71868 Nr: 857-90.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluísio Xavier Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irmãos Schroeter Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Maciel de Lima - 

OAB:6.711/MT, Robson Santos da Silva - OAB:14.863/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Requerente, não há que se falar em deferimento de 

bloqueio de valores em desfavor do Requerido sem que antes se tenha 

início à fase de cumprimento de sentença.

Isso posto, INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do 

NCPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral 

da dívida, acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem 

prejuízo de permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários 

advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação 

exigida (art. 523 do NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 793 Nr: 17-76.1995.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTRO FIUZA KREMER, JOCELITO 

FERNANDES KREMER, DOMINGOS RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Natal Giaretta - 

OAB:PR/18.736, Giovane Moisés Marques dos Santos - 

OAB:24443/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darley da Silva Camargo - 

OAB:6526B/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B, ZANONE 

FERREIRA DO AMARAL - OAB:4453A-MT, ZANONI FERREIRA DO 

AMARAL - OAB:4453 A-MT

 Autos n° 17-76.1999.811.0051 - 793

Execução

Despacho.

Vistos etc.

Nos termos do art. 3º, § 3º, combinado com art. 139, V, ambos do NCPC, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 18 de março de 2019, às 

15:00 horas de Mato Grosso.

Não conseguida a conciliação, MANTENHAM-SE os autos conclusos para 

análise do petitório de p. 373/377.

INTIMEM-SE as Partes e os ilustres Procuradores.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75266 Nr: 259-05.2013.811.0051

 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: José Jorge Cimadon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liberty Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Avelino Tavares Junior - 

OAB:3633/MT, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgard Pereira Veneranda - 

OAB:30.629/MG

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na presente 

ação.CONDENO o Requerente ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé, ora arbitrada em R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais). 

Nos termos do art. 81, caput, do NCPC. Por fim, CONDENO o Requerente 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, conforme o art. 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação por parte de 

qualquer interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo de 

30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.P.I.C.Campo Verde/MT, 14 de dezembro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27887 Nr: 1983-83.2009.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecio Gomes de Rezende, Banco do Brasil 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Fabiúla 

Müller Koenig - OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918

 Autos n° 1983-83.2009.811.0051 - 27887

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Nos termos do art. 782 do NCPC, DETERMINO a inclusão do nome do 

Executado nos cadastros de maus pagadores.

Por outro lado, por se tratar de medida coercitiva de extremada gravidade, 

sem relação direta com o crédito do Exequente, INDEFIRO o pedido de 

suspensão da CNH do Executado.

No mais, na forma do art. 921, III, do Novo Código de Processo Civil, e 

tendo em vista o pedido do Exequente, DETERMINO a suspensão do feito 
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pelo prazo de 01 (um) ano.

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Edital

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE O DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RELAÇÃO DE 

CREDORES

PRAZO: 15 DIAS

PROCESSO N.º 1002326-47.2018.8.11.0051 – PJE/MT

TIPO DE 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

AUTORA: ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME – EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL

ADVOGADO DA AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS 

(OAB/MT 15.401)

ADMINISTRADORA JUDICIAL: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: UNIVERSALIDADE DOS CREDORES

FINALIDADE: INTIMAR OS CREDORES E INTERESSADOS, nos termos do 

art. 52, da Lei n. 11.101/05, para que tomem conhecimento sobre o 

deferimento do processamento da recuperação judicial, assim como da 

relação nominal de credores apresentada pela recuperanda, ficando 

advertidos do prazo disposto no art. 7º, §1º, da mesma Lei, para que 

apresentem suas habilitações e/ou divergências de crédito diretamente à 

Administradora Judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

publicação deste edital, bem como que ofereçam objeção ao plano de 

recuperação judicial a ser apresentado, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da publicação do edital a que alude o § 2º, do art. 7º, ou 

parágrafo único, do art. 55, da aludida norma. O presente edital será 

publicado e afixado no lugar de costume para que no futuro ninguém 

possa alegar ignorância.

RESUMO DA DECISÃO: "(...)Sendo assim, presentes em Juízo de cognição 

sumária, nesta fase, os requisitos legais da Lei de Recuperação e 

Falência, defiro o processamento da recuperação judicial da postulante 

Algodoeira Zandonadi LTDA e nos termos do art. 52 da Lei de Falências: 

1. Nomeio como Administradora Judicial empresa AJI ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita o CNPJ sob o nº 

25.313.759/0001-55, com endereço sito à Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 2254, Edifício American Business Center, Sala 1006, 

Bosque da Saúde, CEP: 78.050-000, Cuiabá/MT, fone: (65) 3027-2886, 

e-mail: ricardo@ajl.com.br, thiago@ajl.com.br, com as incumbências 

previstas no art. 22 da Lei n. 11.101/05, intimando-se para, em 48 

(quarenta e oito) horas, prestar o compromisso legal. 1.1) Com 

fundamento no disposto no artigo 24 da Lei n° 11.101/2005, e "observados 

a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do 

trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de 

atividades semelhantes", fixo a remuneração do Administrador Judicial, em 

R$ 96.762,04 (noventa e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e 

quatro centavos), equivalente a 3% do valor total dos créditos arrolados 

(R$ 3.225.401,34), observado o limite imposto pelo §1°, do artigo 24, da lei 

de regência; 1.2) Ainda, para fins de remuneração do Administrador 

Judicial, determino a adiantamento de 60% sobre o total dos honorários 

fixados, cujo montante R$ 58.057,22 (cinquenta e oito mil, cinquenta e sete 

reais e vinte e dois centavos) será pago em 24 (vinte e quatro) parcelas 

mensais de R$ 2.419,05 (dois mil, quatrocentos e dezenove reais e cinco 

centavos), levando-se em consideração o prazo médio previsto para o 

encerramento de uma Recuperação Judicial; sendo que o percentual de 

40% restante da verba honorária será liberado após o encerramento da 

Recuperação Judicial, com a prestação de contas e relatório 

circunstanciado previsto no art. 63, inciso I, da Lei 11.101/05; 1.3) 

Ressalte-se, ainda, que poderá ocorrer eventual alteração no percentual 

ora fixado, caso surjam alterações na situação fática da recuperação 

judicial, como complexidade dos trabalhos ou capacidade do pagamento 

das recuperandas. 2) Determino a dispensa da apresentação de certidões 

negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para 

contratação com o Poder Judiciário ou para o recebimento dos benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no artigo 69 da 

Lei n° 11.101/2005, como prevê o inciso II do artigo 52 da Lei de 

Recuperação e Falência. 3) Declaro, suspensas, nos moldes do artigo 6° 

da lei n° 11.101/2005, pelo prazo máximo de 180 dias (art. 6°, §4°), as 

ações e execuções promovidas contra a empresa requerente, por 

créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, 

permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se 

processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1°, 2° e 7°, do artigo 

6°, referentes a créditos excetuados na forma dos §§ 3° e 4°, do artigo 49, 

todos do mesmo diploma citado, cabendo ao devedor, comunicar a 

suspensão juntos aos juízos competentes (art. 52, §3°, da Lei de 

Recuperação e Falência). 4) Determino, ainda, que a requerente 

apresente, mensalmente enquanto perdurar a recuperação judicial, contas 

demonstrativas, sob pena de destituição de seus administradores (artigo 

52, IV, da Lei n° 11.101/05), bem como que passe a utilizar a expressão 

"em recuperação judicial" em todos os documentos que forem signatárias, 

conforme determina o caput, do artigo 69, da Lei de Recuperação e 

Falência. 5) Expeça-se o edital a que se refere o parágrafo 1°, do artigo 

52, da Lei n° 11.101/2005, que deverá constar: a) o resumo do pedido do 

devedor e desta decisão (art. 52, §1°, inciso I); b) a relação nominal de 

credores, onde se discrimine o valor e a classificação de cada crédito 

(art. 52, §1°, inciso II); c) na advertência acerca dos prazos para 

habilitação e/ou divergências quanto aos créditos relacionados pelo 

devedor, na forma do art. 7°, §1° da Lei n° 11.101/2005. 5.1) Ressalte-se 

que, os credores têm os prazo de 15 (quinze) dias, para apresentarem 

suas habilitações e/ou divergências perante o administrador judicial, 

conforme determina o já mencionado §1°, do artigo 7°, da Lei n° 11.101/05; 

consignando-se, ainda, que os credores terão o prazo de 30 (trinta) dias, 

para manifestarem sobre o Plano de Recuperação Judicial, a partir da 

publicação do edital previsto no §2°, do art. 7°, ou § único, nos termos do 

art. 55, da referida lei. 5.2) O aludido edital deverá ser publicado no Diário 

Oficial da Justiça, Diário Oficial do Estado, e em jornais de grande 

circulação da sede e filial requerente. 6) Vindo aos autos a relação de 

credores a ser apresentada pelo administrador judicial (art. 7°, §2°), no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados do fim do prazo do §1°, do 

artigo 7°, da Lei 11.101/05, publique-se novo edital, para que o Comitê, 

qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, 

apresentem impugnação contra a relação de credores do administrador 

judicial, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 8°, da norma em comento. 

7) Apresentado o plano de recuperação de recuperação judicial, no prazo 

improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta 

decisão, conforme já consignado, publique-se outro edital contendo aviso 

aos credos sobre o recebimento e apresentação do plano de 

recuperação, (art. 53, parágrafo único), consignando-se que os credores 

têm o prazo de 30 (trinta) dias para manifestarem eventual objeção ao 

Plano de Recuperação Judicial (art. 55, caput), contados da publicação da 

relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial (Art. 7°, §2°); 

contados da publicação deste Edital, na hipótese de ainda não haver sido 

publicada a relação prevista no art. 7°, §2°, da lei de regência. 8) Intime-se 

o Ministério Público e, comunique-se, por carta, às Fazendas Públicas 

Federal e de todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver 

estabelecimento (artigo 52, V, da Lei n° 11.101/2005). 9) Considerando o 

prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação 

da decisão que concede o Processamento da Recuperação Judicial, nos 

termos do artigo 6°, §4°, da Lei n° 11.101/2005, pelo qual ficam suspensas 

ações e execuções contra o devedor, defiro o pedido formulado para que 

se oficie aos Cartórios Privativos de Protesto de Campo Verde/MT, para 

que se abstenha de lavrar qualquer protesto contra a devedora, bem 

como ao SERASA e SPC, e demais órgãos congêneres, para que se 

abstenham de incluir o nome da requerente, ou caso já tenha incluído, que 

promova a imediata exclusão, com relação aos títulos cuja exigibilidade 

encontra-se suspensa por conta desta ação. 10) Oficie-se, outrossim, à 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que proceda às 

anotações nos atos constitutivos da empresa requerente, a fim de que 

conste em seus registros a denominação "em recuperação judicial" 
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(parágrafo único, do art. 69, da Lei n° 11.101/2005). 11) Finalmente, 

determino que seja cumprido com celeridade as determinações contidas 

nesta decisão e outras que venham a ser proferidas no presente feito, em 

razão dos curtos prazos estabelecidos pela Lei n° 11.101/2005. De outra 

banda, deferido neste ato o processamento da presente recuperação 

judicial, passo à análise da concessão da tutela de urgência pleiteada pela 

empresa requerente, visando que a Rede Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S.A. se abstenha de efetuar o corte de 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da empresa, em 

razão de débitos pré-recuperação. Por fim, está ausente o perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois após eventual revogação da 

tutela de urgência é plenamente o retorno à situação fática anterior à 

concessão. Desta forma, constatado a presença cumulativa dos 

requisitos do artigo 300 do CPC, defiro a medida liminar pleiteada pela parte 

requerente e, em consequência, determino: a) Que a Rede Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A se abstenha de efetuar o corte do 

fornecimento dos serviços de energia elétrica apenas com relação a 

débitos contraídos antes do deferimento do pedido de recuperação judicial 

(03/12/2018), relativos a UC n. 6/185510-5. Caso já tenha ocorrido o corte 

de energia, determino o imediato restabelecimento do serviço, sob pena de 

multa diária, devendo a Distribuidora proceder a cobrança da dívida pelos 

meios ordinários; b) Expeça-se ofício a Rede Energisa Mato Grosso no 

endereço constante nos autos para cumprimento desta decisão. 

Esclareço, que o referido ofício poderá ser retirado dos autos pelo 

requerente, desde que, comprove a comunicação da Energisa, com a 

devida juntada do protocolo de comunicação no processo. 

Oportunamente, expeça-se alvará dos valores depositados no processo a 

título de honorários periciais ao perito ora nomeado. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao MPE. Campo Verde/MT, 03 

de dezembro de 2018".

RELAÇÃO DE CREDORES DA RECUPERANDA SEPARADA POR CLASSES:

CLASSE I – TRABALHISTA (Item, credor e valor): 1, ADIVO ADIVALDO 

MORAES MACEDO, R$1.474,98; 2, CASSIA REGINA DE ANDRADE, 

R$500,00; 3, FERNANDO DA HORA CONCEIÇÃO, R$190,80; 4, GENILDO 

DOS SANTOS JUNIOR, R$381,60; 5, GILCIMAR FERNANDES DE SOUZA, 

R$248,46; 6, JAMISON CONCEIÇÃO DE PAULA, R$190,80; 7, JANETE 

FUZETTE DA SILVA GABRIEL , R$200,00; 8, JOSE CARLOS ALVES 

COSTA, R$1.333,32; 9, JOSE CICERO DA SILVA, R$381,60; 10, MARCELO 

FERREIRA SÁ, R$763,20; 11, MARCONDES VALDOMIRO DA SILVA, 

R$190,80; 12, MARDONIO RESENDE GUIMARAES, R$572,40; 13, 

RAYLSON SOBRAL FERREIRA, R$763,20; 14, SINDEL HORRADA 

CAMPOS DAMACENA, R$233,32 – SUBTOTAL: R$ 7.424,48.

CLASSE III – QUIROGRAFÁRIA (Item, credor e valor): 15, A S MATIAS E 

CIA LTDA ME, R$1.929,60; 16, AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, 

R$1.566,67; 17, AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, R$1.566,67; 18, 

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, R$1.566,67; 19, ALCON QUIMICA 

LTDA, R$1.100,00; 20, ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR, R$5.621,30; 

21, ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR, R$5.621,30; 22, ALUISIO DE 

CASTRO LESSA JUNIOR, R$5.621,30; 23, ANDREIS COMERCIO 

ATACADISTA DE COMBUSTIVEL LTDA, R$18.250,00; 24, ART COTTON 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS, R$2.662,00; 25, ART COTTON 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS, R$2.104,00; 26, ATIVA MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA ME, R$80,00; 27, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 

ME, R$66,84; 28, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, R$220,00; 29, 

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, R$1.120,00; 30, ATIVA 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, R$413,77; 31, ATIVA MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA ME, R$74,82; 32, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 

ME, R$18,83; 33, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, R$12,66; 34, 

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, R$133,74; 35, ATIVA MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA ME, R$62,00; 36, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 

ME, R$400,00; 37, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, R$6.333,34; 

38, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, R$1.678,55; 39, ATIVA 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, R$160,00; 40, ATIVA MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA ME, R$588,00; 41, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 

ME, R$48,00; 42, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, R$87,50; 43, 

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, R$922,60; 44, ATIVA MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA ME, R$257,14; 45, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 

ME, R$75,00; 46, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, R$1.510,00; 47, 

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, R$490,00; 48, ATIVA MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA ME, R$270,00; 49, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 

ME, R$108,76; 50, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, R$70,01; 51, 

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, R$600,00; 52, ATIVA MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA ME, R$384,00; 53, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 

ME, R$92,00; 54, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, R$70,00; 55, 

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, R$160,00; 56, ATIVA MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA ME, R$556,00; 57, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 

ME, R$99,50; 58, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, R$431,70; 59, 

AUTO ELETRICA CAMPO VERDE LTDA EPP, R$9.583,34; 60, BOMBA 

DIESEL CAMPO VERDE EIRELI ME, R$317,50; 61, BOMBA DIESEL CAMPO 

VERDE EIRELI ME, R$80,00; 62, CADORE , BIDOIA E CIA LTDA, 

R$1.666,00; 63, CADORE BIDOIA E CIA LTDA, R$400,00; 64, CADORE 

BIDOIA E CIA LTDA, R$186,00; 65, CADORE BIDOIA E CIA LTDA, 

R$580,00; 66, CADORE BIDOIA E CIA LTDA, R$2.129,00; 67, CADORE 

BIDOIA E CIA LTDA, R$323,00; 68, CADORE BIDOIA E CIA LTDA, 

R$1.610,00; 69, CARLOS GEOVANE FERREIRA BARBOSA, R$745,00; 70, 

CENTRAL AUTO PEÇAS LTDA EPP, R$404,00; 71, CENTRAL AUTO PEÇAS 

LTDA EPP, R$548,00; 72, CENTRAL AUTO PEÇAS LTDA EPP, R$620,00; 

73, CENTRAL AUTO PEÇAS LTDA EPP, R$525,40; 74, CESAR MOREIRA 

JARDIM, R$8.132,43; 75, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA - 

EPP, R$247,86; 76, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA - EPP, 

R$162,75; 77, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA - EPP, 

R$93,40; 78, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA - EPP, 

R$91,80; 79, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA - EPP, 

R$150,25; 80, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA - EPP, 

R$147,23; 81, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA - EPP, 

R$102,67; 82, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA - EPP, 

R$100,45; 83, COMERCIO DE GÁS CAMPO VERDE LTDA, R$435,00; 84, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, R$751,06; 85, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, R$191,65; 86, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, R$109,00; 87, COOP 

DE CRED DE LIVRE ADM DO SUL DO MATO GROSSO - SICRED 

RONDONOPILIS, R$334.007,95; 88, COOP DE CRED DE LIVRE ADM DO 

SUL DO MATO GROSSO - SICRED RONDONOPILIS, R$334.007,95; 89, 

COOP DE CRED DE LIVRE ADM DO SUL DO MATO GROSSO - SICRED 

RONDONOPILIS, R$334.007,95; 90, COOP DE CRED DE LIVRE ADM DO 

SUL DO MATO GROSSO - SICRED RONDONOPILIS, R$334.007,95; 91, 

COOP DE CRED RURAL CERRADO - SICREDI CAMPO VERDE, 

R$202.868,38; 92, COOP DE CRED RURAL CERRADO - SICREDI CAMPO 

VERDE, R$184.905,01; 93, COOP DE CRED RURAL CERRADO - SICREDI 

CAMPO VERDE, R$168.532,71; 94, COOP DE CRED RURAL CERRADO - 

SICREDI CAMPO VERDE, R$153.609,89; 95, COOP. DE CRED. DE LIVRE 

ADM DO MÉDIO LESTE DO MT - SICOOB PRIMA VERA - MT, R$340.000,00; 

96, COOP. DE CRED. DE LIVRE ADM DO MÉDIO LESTE DO MT - SICOOB 

PRIMA VERA - MT, R$59.300,89; 97, COOP. DE CRED. DE LIVRE ADM DO 

MÉDIO LESTE DO MT - SICOOB PRIMA VERA - MT, R$336.323,61; 98, 

COOP. DE CRED. DE LIVRE ADM DO MÉDIO LESTE DO MT - SICOOB PRIMA 

VERA - MT, R$59.300,89; 99, COTTON LINK ARAMES LTDA - ME, 

R$8.250,00; 100, DIMETAL COMERCIO DE FERRO E ACO, R$650,00; 101, E 

S DA SILVA SERVICOS, R$24.227,00; 102, E S DA SILVA SERVICOS, 

R$5.388,00; 103, EDEIR APARECIDO DELGADO EPP, R$1.725,00; 104, 

EDSON PIRES GIMENES, R$4.800,00; 105, EDSON PIRES GIMENES, 

R$4.800,00; 106, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., R$50.114,71; 107, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., R$51.450,42; 108, ESTRELA DA BORRACHA COML LTDA, 

R$336,00; 109, EZEQUIEL DOMINGUES DA SILVA, R$160,00; 110, 

GERCINO PEREIRA FUNILEIRO, R$9.000,00; 111, HELIO MARTINS DA 

SILVA, R$289,00; 112, LANNER E PASQUALOTTO E CIA LTDA, 

R$2.200,00; 113, LANNER E PASQUALOTTO E CIA LTDA, R$566,00; 114, 

LANNER E PASQUALOTTO E CIA LTDA, R$470,00; 115, MACADI 

ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA, R$1.250,00; 116, MULTICLIN CLINICA 

MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO, R$1.550,00; 117, NEUDILTON 

MARQUES DOS SANTOS, R$398,00; 118, NEUDILTON MARQUES DOS 

SANTOS, R$300,00; 119, NEUDILTON MARQUES DOS SANTOS, R$383,00; 

120, NEUDILTON MARQUES DOS SANTOS, R$150,00; 121, PACHECO DE 

OLIVEIRA & BARCELOS LTDA, R$1.910,00; 122, PACHECO DE OLIVEIRA 

& BARCELOS LTDA, R$2.015,00; 123, PACHECO DE OLIVEIRA & 

BARCELOS LTDA, R$1.373,00; 124, PACHECO DE OLIVEIRA & BARCELOS 

LTDA, R$774,00; 125, PACHECO DE OLIVEIRA & BARCELOS LTDA, 

R$2.340,25; 126, PACHECO DE OLIVEIRA & BARCELOS LTDA, 

R$2.340,25; 127, PACHECO DE OLIVEIRA & BARCELOS LTDA, R$44,00; 

128, PAULO ANDREIS E CIA LTDA, R$601,36; 129, PAULO ANDREIS E CIA 

LTDA, R$394,04; 130, PAULO ANDREIS E CIA LTDA, R$196,01; 131, 

PAULO ANDREIS E CIA LTDA, R$187,15; 132, PAULO ANDREIS E CIA 

LTDA, R$166,03; 133, PAULO ANDREIS E CIA LTDA, R$161,55; 134, 
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PAULO ANDREIS E CIA LTDA, R$151,03; 135, PAULO ANDREIS E CIA 

LTDA, R$148,69; 136, PAULO ANDREIS E CIA LTDA, R$125,19; 137, 

PAULO ANDREIS E CIA LTDA, R$124,77; 138, PAULO ANDREIS E CIA 

LTDA, R$120,47; 139, PRIMAVERA DIESEL LTDA, R$18.600,00; 140, PRO 

ATIVA SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI -ME, R$954,00; 141, R LINDEN 

HIDRAULICAS-EPP, R$39,60; 142, R LINDEN HIDRAULICAS-EPP, R$383,77; 

143, R LINDEN HIDRAULICAS-EPP, R$428,14; 144, R LINDEN 

HIDRAULICAS-EPP, R$71,86; 145, R LINDEN HIDRAULICAS-EPP, 

R$1.900,00; 146, R LINDEN HIDRAULICAS-EPP, R$44,49; 147, R LINDEN 

HIDRAULICAS-EPP, R$495,44; 148, R LINDEN HIDRAULICAS-EPP, R$88,48; 

149, R LINDEN HIDRAULICAS-EPP, R$1.900,00; 150, R LINDEN 

HIDRAULICAS-EPP, R$44,49; 151, R LINDEN HIDRAULICAS-EPP, 

R$4.500,00; 152, RIMAR GUINDASTES,TRANSPORTES E MAQUINAS LTDA 

- ME, R$127,53; 153, RODRIGUES GARCIA E GARCIA LTDA ME, 

R$2.200,00; 154, ROLMASTER ROLAMENTOS LTDA, R$546,33; 155, 

ROLMASTER ROLAMENTOS LTDA, R$506,67; 156, ROLMASTER 

ROLAMENTOS LTDA, R$546,33; 157, ROLMASTER ROLAMENTOS LTDA, 

R$506,67; 158, ROLMASTER ROLAMENTOS LTDA, R$546,33; 159, 

ROLMASTER ROLAMENTOS LTDA, R$506,67; 160, S A INFORMATICA E 

TECNOLOGIA LTDA ME, R$477,00; 161, S A INFORMATICA E 

TECNOLOGIA LTDA ME, R$150,00; 162, SERRALGODAO COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA, R$7.402,50; 163, SOFTSUL INFORMATICA LTDA, 

R$9.280,00; 164, SOUTES E CIA LTDA - EPP, R$5.732,83; 165, SOUTES E 

CIA LTDA - EPP, R$30.998,14; 166, T. C. G SENNA LOPES E CIA LTDA 

EPP, R$1.069,06; 167, T. C. G SENNA LOPES E CIA LTDA EPP, R$1.040,35; 

168, T. C. G SENNA LOPES E CIA LTDA EPP, R$299,58; 169, TAFAREL 

CRISTOFER COELHO DE SOUZA ME, R$550,00; 170, TAFAREL 

CRISTOFER COELHO DE SOUZA ME, R$450,00; 171, TATIANA FRANCO 

DOS ANJOS ME, R$1.710,00; 172, UNIMAQ MAQ SERV E 

REPRESENTACOES LTDA, R$1.130,44; 173, VALDESON LOPES DOS 

SANTOS E CIA LTDA ME, R$1.950,00; 174, VANDELINGTON PEREIRA DE 

OLIVEIRA - ME, R$100,00; 175, VANDELINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA - 

ME, R$100,00; 176, VERDELUB- COMERCIO DE LUBRIF. E FILTROS LTDA 

ME, R$1.125,00; 177, VERDELUB- COMERCIO DE LUBRIF. E FILTROS LTDA 

ME, R$1.125,00; 178, VULCANIZADORA CAMPO VERDE LTDA - ME, 

R$210,00 – SUBTOTAL: R$ 3.217.976,86.

TOTAL DOS CRÉDITOS EM TODAS AS CLASSES: R$ 3.225.401,34

ADVERTÊNCIAS: EM OBSERVÂNCIA AO ART. 52, §1º, III, DA LEI N.º 

11.101/2005 (LRF), FICAM TODOS INTIMADOS PARA, QUERENDO, 

APRESENTAREM HABILITAÇÃO E/OU DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO 

DIRETAMENTE Á ADMINISTRADORA JUDICIAL, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDTAL, NOS TERMOS DO ART. 

7º, §1º, DA LRF, BEM COMO OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL A SER APRESENTADO PELA RECUPERANDA, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL REFERIDO NOS 

ARTS. 53, PARÁGRAFO ÚNICO, E 7º, §2º, DA LRF, NOS TERMOS DO 

ART. 55, CAPUT, DA MESMA LEI. Ainda, as habilitações e divergências de 

crédito deverão ser enviadas à sede da AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, 

pessoa jurídica de direito privado, localizada na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, n.º 2254, Ed. American Business Center, 10º Andar, sala 

1006, Bosque Saúde, telefone: (65) 3027-2886, site: www.aj1.com.br, em 

Cuiabá/MT, com funcionamento das 09h00min às 12h00min e das 

13h00min às 18h00min, de segunda à sexta, ou no e-mail: 

algodoeiracv@aj1.com.br. E, para que chegue ao conhecimento de todos 

e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, foi expedido o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Leonésio Gonsalves de Resende – Gestor Juiciário, 

digitei. Campo Verde/MT, 05 de dezembro de 2018. Leonésio Gonsalves 

de Resende Gestor Judiciário

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002326-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(es), que comprovem a publicação do edital, no prazo legal. 

Campo Verde-MT, 18 de dezembro de 2018. Assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002182-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SAMITA FRERES DOURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002182-73.2018.8.11.0051 Revisional Despacho. Vistos etc. 

Vislumbra-se que a autora requer em sua exordial a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não possuir condições 

de arcar com o pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios. De elementar conhecimento que a Constituição Federal 

estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". No 

mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de Processo Civil, in 

verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou es-trangeira, 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. Com efeito, da premissa legalmente estabelecida denota-se que é 

permitido ao juiz indeferir a gratuidade judiciária, ainda que não impugnada 

pela parte contrária, desde que a parte seja intimada para apresentar 

documentos que demonstrem sua hipossuficiência e estes revelem sua 

possibilidade de arcar com o pagamento das verbas processuais. Equivale 

dizer, a presunção conferida à declaração da parte requerente é juris 

tantum, devendo a questão da concessão ou não da justiça gratuita ser 

resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso concreto 

submetido à apreciação. De inteira pertinência ao tema versado 

colaciona-se o seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. 

AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça 

delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido 

quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados 

aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. 

Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o 

Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou provas da 

necessidade do benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a 

presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não 

possui condições de arcar com as despesas do processo sem 

comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, 

basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para 

que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. 3. Agravo 

regimental não provido (STJ AgRg no AgRg no AREsp 711.411/MT, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 

17/03/2016). In casu, denota-se que a requerente firmou com a empresa 

requerida um contrato de compra e venda de imóvel, avaliado na época da 

negociação em R$ 100.000,0 (cem mil reais), ofertando como entrada, o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a demonstrar indícios da sua 

capacidade financeira. Assim, é essencial que a requerente traga provas 

de sua hipossuficiência. Diante do exposto, DETERMINO a intimação da 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove sua 

hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), sob pena de indeferimento, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor para realização do cálculo 

das custas eventualmente devidas, a fim de nortear a decisão de 

concessão ou não de justiça gratuita, frente aos documentos a serem 

apresentados pela parte autora. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 14 de novembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001833-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANO DELMONDES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS OAB - MT19868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001833-70.2018.8.11.0051 Embargos de Terceiros Despacho. 

Vistos etc. Trata-se de embargos de terceiros em que o embargante 

sustenta ser terceiro prejudicado em decorrência de restrição que recaiu 

em veículo por si adquirido, onde tal medida foi autorizada por 

determinação judicial proferida nos autos da execução manejada pelo 

embargado em face do antigo dono do veículo, o Sr. Júlio Cesar Tavares 

de Oliveira, sendo a que referida ação tramita perante este juízo na forma 

física (Processo nº 1332-17.2010.811.0051 - Código 31222 – Sistema 

Apolo). Por corolário, adoto a interpretação do disposto no art. 3º da 

Portaria 296/2016- PRES e DETERMINO o cancelamento da distribuição 

deste feito e a sua posterior redistribuição junto ao Sistema Apolo, 

procedendo com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de 

dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31064 Nr: 1173-74.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Gomes de Souza, Geraldino Francisco Neto, Maria 

de Lourdes Paim Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nossa Casa Negócios Imobiliários, Paulo 

Fernando Reis, Geraldino Francisco Neto, Sonia Meyer Reis, Jairo 

Rodrigues Costa, Maria de Lourdes Paim Neto, Alice Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Miguel Souza 

Ferri - OAB:3308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Evaldo 

Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Haroldo Leal de Araújo - 

OAB:26617/GO

 Certifico e dou fé, que nesta data entrei em contato com a 4ª Vara Cível 

da Comarca de Três Lagoas - MS, a fim de obter informações da Carta 

Precatória de nº 0005702-24.2018.812.0021 para comparecer a audiência 

marcada pelo Juízo Deprecado; QUE, ao falar com a Servidora Simone, a 

mesma me informou que a missiva encontra-se distribuída para o Oficial de 

Justiça a fim de intimar a testemunha FABIANO MORAES PIMPINATTI; QUE, 

a audiência ficou designada para o dia 22/01/2019 às 16h:00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6460 Nr: 811-19.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B, Nelson Aparecido Manoel Júnior - OAB:5454-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Flavio Luciano Bauermeister - OAB:7328/B

 Certifico que decorreu o prazo fixado na decisão de folhas 235, INTIMO a 

parte exequente para informar o resultado da alienação por iniciativa 

particular, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24978 Nr: 2966-19.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levy Fonseca Neto, Antonio César dos 

Santos, Rosemary Grandi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A, Anely de Moraes Pereira Merlin - 

OAB:OAB/MT 13571-B, MARCELO SALVI - OAB:40989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o exequente deixou decorrer o prazo e nada 

manifestou. Tendo em vista que não fora cadastrado anteriormente o 

advogado indicado à fls. 105, INTIMO, mais uma vez, a parte autora, na 

pessoa do seu procurador, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

a cópia atualizada da matrícula nº 1528 do CRI de Paranatinga-MT, 

referente ao imóvel pertencente ao executado Antônio César dos Santos, 

para proceder a penhora por termo nos autos, ou requerer o que entender 

de direito. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 2104 Nr: 300-26.2000.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERRARIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardino Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelton Alfredro Volpe - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 Autos n° 300-26.2000.811.0051 - 2104

Execução

 Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da sentença, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC:

“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.”

No entanto, ao contrário do alegado pelo Embargante, não se vislumbra na 

sentença embargada qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser 

sanada.

O que há é a discordância do Embargante com os seus termos. Se erro 

houve, foi de julgamento, o que não pode ser atacado pela via estreita dos 

embargos declaratórios.

Decido.

Isso posto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo 

Embargante.

Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001138-19.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON JOSE MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001138-19.2018.8.11.0051 Revisional de contrato Decisão. 

Vistos etc. Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu 

deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no art. 300 do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 
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direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

noto impertinente o deferimento do pleito liminar. Realmente, se bem 

observadas as razões apresentadas na inicial, nota-se a insuficiência 

jurídica de boa parte dos argumentos da Requerente, que deduziu 

pretensão contra questões já pacificadas pelas instâncias superiores, 

notadamente o Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação 

ordinária. À partida, presume-se a idoneidade da forma composta de 

capitalização dos juros, dada a autorização constante assim do art. 5º da 

Medida Provisória 2.170-36 como do art. 28, § 4º, da Lei 10.931/04. 

Ademais, de breve leitura do negócio jurídico celebrado pelas Partes 

(Cédula de Crédito Bancário nº 5933453), não se nota a estipulação de 

juros gravosos, a merecerem a qualificação de abusivos. Do que se infere 

dos aludidos documentos, as Partes estipularam juros remuneratórios de 

1,64% ao mês e 21,56% ao ano, taxas estas próximas às praticadas 

comumente no mercado. Cumpre esclarecer, ainda, que o CET é o 

resultado da somatória da taxa de juros, tarifas, tributos, seguros e outras 

despesas cobradas do cliente, não sendo, pois, sinônimo de juros 

remuneratórios. Assim, ao menos no presente momento processual, os 

contratos celebrados pela Requerente não parece merecer quaisquer 

alterações. Outrossim, o periculum in mora não está visível, pois a parte 

autora não logrou êxito em demonstrar que seu nome fora incluído nos 

órgãos de proteção ao crédito ou na iminência de ser inserido em tal rol. 

Logo, nota-se que não há periculum in mora de a requerente aguardar até 

o deslinde do feito. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO o pedido antecipatório feito pela Requerente, cabendo-lhe, 

então, o pagamento das contraprestações tal como originalmente definido 

pelas Partes, sujeitando-se, consequentemente, aos efeitos de sua mora, 

se inviável a purgação. Embora os princípios constitucionais 

direcionadores de todo processo judicial assim já recomendassem, o Novo 

Código de Processo Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a 

fase do saneamento e da organização do processo como o momento 

adequado para eventual inversão do ônus da prova. POSTERGO para o 

saneador, portanto, a análise do pedido de alteração dos encargos 

probatórios, embasada, evidentemente, não só na legislação consumerista 

(art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual diploma processual (art. 373 

do NCPC). CITE-SE o Requerido e INTIME-SE a Requerente – esta só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o Requerido poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de 

dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002502-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON EDUARDO DE OLIVEIRA GIROLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002502-26.2018.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. De 

início, quanto ao pedido de tutela de urgência, é cediço que os requisitos 

para a concessão da tutela de urgência, na atual sistemática implementada 

pelo novo Código de Processo Civil, consubstanciam-se no juízo de 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, consoante estabelece o art. 300, caput, do NCPC, a 

seguir transcrito: 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. Da premissa legalmente 

estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil vislumbra-se que o 

legislador abandonou a expressão “verossimilhança do direito alegado” e 

a substituiu pela necessidade de demonstração da probabilidade do direito 

que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, caracteriza-se “na 

situação decorrente da preponderância dos motivos convergentes à 

aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes”. (in 

A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 

p. 145). LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, 

leciona: [...] No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada 

à existência de “prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito 

da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de 

acirrado debate na doutrina”. O legislador resolveu, contudo, 

abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. 

Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas 

provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma 

das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale 

dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ·para o 

esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade 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 nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória (in Novo código de 

processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 382). 

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se 

que não deve prosperar o pedido de tutela provisória de urgência 

antecipatória, porquanto um dos requisitos para sua concessão não está 

configurado. Isso porque, compulsando os autos de nº 

5787-78.2017.811.0051 (código 130095), verifica-se o autor não efetuou 

o pagamento da integralidade do débito, uma vez que a instituição 

financeira ré reivindica o pagamento de saldo remanescente na 

importância de R$ 2.629,56 (dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e 

cinquenta e seis centavos) relativos a custas e honorários advocatícios, a 

evidenciar a ausência da probabilidade do direito alegado. Diante do 

exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO: a) INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência de natureza antecipada. b) REMETAM-SE os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca para designação de sessão de mediação/conciliação entre as 

partes, quantas forem necessárias para viabilizar a solução consensual 

do conflito, atentando-se para o disposto no art. 334, § 2º, NCPC. c) 

CITE-SE a parte contrária para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu advogado, a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida ser citada com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC). d) ATENTE-SE a 

Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do NCPC, devendo a intimação 

do autor para audiência ser realizada na pessoa de seu advogado, salvo 

se for assistido pela Defensoria Pública. e) CONSIGNE-SE no mandado 

que as partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§ 10, art. 334, do 

NCPC). f) DEVERÁ a parte requerida manifestar expressamente eventual 

desinteresse na autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da aludida audiência (art. 334, §5º, NCPC) sendo que o 

prazo para a resposta, nesta hipótese, iniciar-se-á do protocolo do pedido 

de cancelamento (art. 335, II, NCPC). g) ADVIRTAM-SE as partes que o 

não comparecimento injustificado 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, a qual será revertida em favor do Estado; h) Não realizado 

o acordo, a parte requerida poderá apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC), sob de pena de serem havidas 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, ainda, a advertência do art. 341, do NCPC. 

i) Apresentada na peça contestatória quaisquer das matérias elencadas 

no art. 338, do NCPC, desde já, FACULTO ao autor no prazo de 15 

(quinze) dias a alteração da petição inicial, adotando-se as providências 

do art. 339, no NCPC; j) CONCEDO os benefícios da justiça gratuita. k) 

POSTERGO para o saneador a análise do pedido de inversão do ônus da 

prova, conforme preceitua o art. 357, III, do Novo Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 
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Verde/MT, 17 de dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-58 DEPÓSITO

Processo Número: 1001966-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001966-15.2018.8.11.0051 Revisional. Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de ação revisional e contrato bancário proposta por PAULO 

SERGIO DUARTE em desfavor do BV FINANCEIRA S.A. – C.F.I., ambos já 

devidamente qualificados. Determinada a intimação da parte requerente na 

pessoa de seu advogado para que, nos termos dos arts. 320 e 321, § 

único, ambos NPCP, comprovasse a impossibilidade de pagamento das 

custas e instruísse o processo com cópia dos documentos pessoais, esta 

não o fez, limitando-se a juntar declaração de hipossuficiência. É o breve 

relato. FUNDAMENTO e DECIDO. Vislumbra-se dos autos que a parte 

autora, apesar da oportunidade ofertada para proceder com a emenda da 

peça de ingresso, escolheu o caminho do não atendimento, assim fazendo 

sem apresentar qualquer justificativa. Ora, diz o caput do art. 321 do Novo 

Código de Processo Civil: "O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado". Logo, 

considerando que o requerente deixou de atender a determinação judicial, 

especialmente quanto a instrução do processo com documentos capazes 

de indicar sua hipossuficiência e cópia dos documentos pessoais, 

impõe-se o indeferimento da exordial. Diante do exposto, INDEFIRO a 

INICIAL, com fulcro no parágrafo único do art. 321, da Lei 13.105/15, e 

JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, I c/c o art. 321, § único, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais (art.82, NCPC). Deixo de condená-lo em honorários 

advocatícios, eis que não houve angularização do feito. Publique-se. 

Intime-se. Não interposto o recurso de apelação, INTIME-SE o requerido do 

trânsito em julgado da sentença e, em seguida, ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 

331, NCPC). Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 11 de 

dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002734-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 11/03/2019, 

às 09h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002739-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na 

pessoa de seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 11/03/2019, às 09h20min na sede do Juizado 

Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o 

não comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011336-98.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT0009277A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLINEI DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT0021013A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AS PARTES Intimo as partes, na pessoa de seus 

procuradores, para comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento 

redesignada para o dia 07/02/2019, às 13h00 na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde – MT, com as advertências de praxe. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002765-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DUARTE DE ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na 

pessoa de seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 25/02/2019, às 15h00 na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002773-35.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELOYR AMARAL RATTACASO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na 

pessoa de seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 25/02/2019, às 15h20min na sede do Juizado 

Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o 

não comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002775-05.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GALVAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na 

pessoa de seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 25/02/2019, às 16h00 na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002774-20.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELOYR AMARAL RATTACASO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na 

pessoa de seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 25/02/2019, às 15h40 na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-35.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT0010279A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CANDIDO PINHO 03047158169 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte autora na pessoa de 

seu procurador, para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado da parte requerida, para que se possa proceder sua citação e 

intimação ou requer o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

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)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLISSON PEREIRA DE BRITO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na 

pessoa de seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 25/02/2019, às 16h20 na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-96.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PACHECO MALTEZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na 

pessoa de seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 26/02/2019, às 09h00 na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002782-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIO MARTINS AROUCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na 

pessoa de seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 26/02/2019, às 09h20 na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERCIO CIMADOM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001667-38.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. INTIME-SE a 

Requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar nos autos a 

impossibilidade de efetuar a baixa do gravame existente sobre o veículo 

objeto da presente demanda, como alegado na sua petição acostada no ID 

16677436. Com a resposta, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 17 de 

dezembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002784-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIONE DOS ANJOS DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na 

pessoa de seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 26/02/2019, às 10h00 na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002785-49.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na 

pessoa de seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 26/02/2019, às 10h20 na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 427 de 792



Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002786-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILDA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na 

pessoa de seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 11/03/2019, às 09h40 na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000273-62.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EMBARGANTE)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EMBARGANTE)

DIRCEU OSTROSKI (EMBARGANTE)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (EMBARGANTE)

ELIANE FELIPE BERNARDIS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Contra a decisão de id 16227313 o requerente interpôs 

recurso de agravo de instrumento com cópia juntada em id 14933408. 

Decido. Em análise a questão decidida, concluo que não deve ser 

modificada, às razões do recurso, de forma que mantenho a decisão de id 

16227313. Aguarde-se pedido de eventuais informações, bem como a 

decisão do Agravo interposto. Às providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 10888 Nr: 861-43.2005.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandyr Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9.123 MT, FABIO SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 5.238/O, Luis 

Fernando Decanini - OAB:9.993-B, OSMAR SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 

2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de inclusão do nome do executado Jurandir Nascimento 

da Silva no cadastro de inadimplentes (artigo 782, §3º do NCPC), devendo 

a secretaria expedir a competente certidão.

 Saliento que caberá ao exequente arcar com os custos da inscrição, 

indicar os dados de identificação do mantenedor do cadastro, bem como 

aqueles necessários para a inscrição.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48589 Nr: 920-79.2015.811.0029

 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): MOACIR DOS PASSOS FRANCA - ME, MEIRE 

DOS PASSOS FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladel l i  - 

OAB:17.980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Tendo em vista a informação do bloqueio de valores do requerido, 

impulsiono os autos ao exequente para que se manifeste no prazo legal, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68641 Nr: 2770-66.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRSM, DSM, SDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Eliza Schumann 

Kutzner - OAB:24.969- B

 Nos termos do Provimento 052/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o acusado Samuel da Silva Santos, através de sua defensora, para 

que apresente suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54152 Nr: 788-85.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Aparecido Ferreira de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LÚCIA HELENA 

RODRIGUES DA SILVA BENSI, para devolução dos autos nº 

788-85.2016.811.0029, Protocolo 54152, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65881 Nr: 723-22.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELÍSIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221386

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, concedendo do exequente as 

isenções previstas na Lei n.º 1.060/50 (LAJ). Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 70318 Nr: 3776-11.2018.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES, 

LOYANNE CARDOSO DE SOUZA, ODEIR APARECIDO VALENTIN, 

CRISTIANO RAUFER DA SILVA, FELIPHE PEREIRA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KARLA BRANDI 

HOHLENVERGER - OAB:17584/O

 9. Destarte, ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade 

da segregação cautelar do acusado, e em conformidade com o parecer 

ministerial, não havendo qualquer modificação fática no caso desde a data 

da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje, Julgo Improcedente 

o pleito de revogação da prisão preventiva formulado às fls. 143, pelo que 

mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada, como, aliás, foi 

sobejadamente fundamentado na decisão que decretou a segregação 

cautelar já mencionada, sendo insuficiente sua substituição por medida(s) 

cautelar(es) diversa(s) da prisão.10. Por fim, determino a escrivania que 

proceda a retificação da capa dos autos conforme requerido em fls. 147. 

11. Intime-se. Ciência ao Ministério Público e a Defesa.12. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64219 Nr: 3369-39.2017.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO SILVA DICKEL, WARNEN 

MAGNO SANTOS OLIVEIRA, OSMAR PEREIRA AMARANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fellipe de Almeida - 

OAB:24591/0 -MT, GUILHERME LEITE RODRIGUES - OAB:20724-O/MT, 

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 OAB-MT

 Vistos, etc.

1. Preliminarmente recebo os Recursos de Apelação interpostos, após, em 

análise perfunctória dos autos verifica-se que o acusado Warnen Magno 

Santos Oliveira já apresentou razões de apelação, sendo assim, e 

concedo o prazo de 08 (oito) dias para os acusados Paulo Eduardo Silva 

Dickel e Osmar Pereira Amarante apresentarem razões recursais.

 2. Após o prazo assinalado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para apresentar contrarrazões de apelação.

3. Após a apresentação das contrarrazões, encaminhem-se os autos ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo, anotações e baixas necessárias.

 4. Extraia-se a guia de execução penal provisória dos réus, a teor do que 

dispõe o Capítulo 7, Seção 29, Item 1, da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

5. Deixo de analisar a manifestação do Ministério Público de fls. 213/214, 

pois se trata de modificação possível apenas por via do recurso 

adequado.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63393 Nr: 2889-61.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJFDS, LFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Melchior Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 171553/2018

CERTIDÃO

 Certifico, em cumprimento às disposições contidas no art. 10, § 3º da 

Ordem de Serviço nº 001/2012 do Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, a devolução dos presentes autos ao Juízo de Origem, diante 

do termo de Sessão juntado à fl. 46 para ulteriores deliberações.

Canarana/MT, 17 de dezembro de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56254 Nr: 2004-81.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 

9305

 Vistos, etc.

1. Diante da apresentação do cálculo de pena do recuperando Eudes 

Bressan (fls. 186), e, levando-se em conta a concordância do Ministério 

Público (fls. 187) e da Defesa (fls. 200), homologo-o, para que surta os 

legais e jurídicos efeitos, visto que em consonância com os fatos 

versados no presente executivo.

 2. No mais, aguarde-se, em cartório, o regular cumprimento da pena até 

que o recuperando tenha direito a algum benefício previsto em lei.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61932 Nr: 2054-73.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/GO 21.593, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:OAB/MT- 11546 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a informação acostada nas fls. 63, e o recolhimento da 

diligência, fls. 46/47, nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) 

parte(s) Requerente na pessoa de seu Procurador MARCELO BRASIL 

SALIBA e MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO, para que, no prazo legal, 

solicite a restituição do valor recolhido de diligência, bem como, informe 

nos autos os dados bancários para possibilitar a sua devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49262 Nr: 1374-59.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR SONEMANN FEIJO, VALDECI GARCIA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação julgada extinta por desídia processual, conforme se 

infere em sentença de fl. 95.

Às fls. 98/100, fora apresentado recurso de embargos de declaração, no 

qual se alegou omissão em sentença.

 É o relatório. Fundamento.

 Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e aprecio.

De fato, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso, bem como sobre erro material, 

porventura existente na decisão, nos termos do art. 1.022, do Código de 

Processo Civil.

 Inicialmente, vislumbro que a sentença que se pretende modificar, julgou 

extinto o processo sem resolução de mérito, ante a desídia da parte 

autora, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

No mais, entendo não assistir razão à parte recorrente, porquanto não 

configurada qualquer omissão na decisão atacada, que deve ser 

compreendida como silêncio a respeito de questão ou pedido do qual se 

deveria manifestar.

Ademais, este recurso não se mostra apropriado para alterar decisão 

quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade (ED 

68416/2018, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito 
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Privado, Julgado em 29/08/2019, Publicado no Dje em 31/08/2018).

O que se extrai da leitura de suas razões recursais é mero inconformismo 

com a decisão aliunde e intenção de se rediscutir a extinção da demanda, 

finalidade esta inviável no instrumento utilizado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. Os embargos de declaração interposto com fim específico 

de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e desprovido (ED 

128546/2015, Des, Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, 

Julgado em 21/10/2015, Publicado no Dje 28/10/2015)

Logo, por inexistir omissão, bem como, por pretender rediscutir a sentença 

que julgou extinta a ação, incabível os embargos de declaração.

 Dispositivo.

Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, NEGO PROVIMENTO 

aos embargos de declaração, devendo a decisão atacada ser mantida em 

sua integralidade pelos próprios fundamentos lançados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51008 Nr: 2271-87.2015.811.0029

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIBERTO ANTÔNIO BEVILACQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação julgada extinta por desídia processual, conforme se 

infere em sentença de fl. 45.

Às fls. 48/51, fora apresentado recurso de embargos de declaração, no 

qual se alegou contradição e erro material em sentença.

 É o relatório. Fundamento.

 Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e aprecio.

De fato, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso, bem como sobre erro material, 

porventura existente na decisão, nos termos do art. 1.022, do Código de 

Processo Civil.

 Inicialmente, vislumbro que a sentença que se pretende modificar, julgou 

extinto o processo sem resolução de mérito, ante a desídia da parte 

autora, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não obstante, entendo não assistir razão à parte recorrente, porquanto 

não configurado qualquer contradição ou erro material na decisão 

atacada, que devem ser compreendidos como afirmações inconciliáveis e 

informação impertinente à lide, respectivamente.

Ademais, este recurso não se mostra apropriado para alterar decisão 

quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade (ED 

68416/2018, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 29/08/2019, Publicado no Dje em 31/08/2018).

O que se extrai da leitura das razões recursais é mero inconformismo com 

a decisão aliunde e intenção de se rediscutir a extinção da demanda, 

finalidade esta inviável no instrumento utilizado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. Os embargos de declaração interposto com fim específico 

de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e desprovido (ED 

128546/2015, Des, Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, 

Julgado em 21/10/2015, Publicado no Dje 28/10/2015)

Logo, por inexistir contradição ou erro material, bem como, por pretender 

rediscutir a sentença que julgou extinta a ação, incabível o recurso de 

embargos de declaração.

 Dispositivo.

Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, NEGO PROVIMENTO 

aos embargos de declaração, devendo a decisão atacada ser mantida em 

sua integralidade pelos próprios fundamentos lançados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21995 Nr: 2715-33.2009.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Edilia Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Indefiro o petitório de fls. 322/326, haja vista não se tratar de instrumento 

capaz de provocar a remessa dos autos à segunda instância.

 No mais, intime-se a parte autora para manifestar-se no prosseguimento 

do feito.

 Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53545 Nr: 448-44.2016.811.0029

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÕES RIBEIRO, Maria Helena de Almeida 

Simões, Jota Agropecuária e Empreendimentos Ltda, JOSÉ SIMÕES 

RIBEIRO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:OAB/MT 13.594, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO 

FILHO - OAB:OAB/MT 13.595, VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que foi interposto 

Recurso em Sentido Estrito, nos termos do artigo 581, inciso IV, do Código 

de Processo Penal.

2. Oportunizada resposta ao recorrente, nos termos do artigo 589, do 

Código de Processo Penal, vieram-me os autos conclusos para eventual 

reforma ou sustação do comando judicial prolatado.

3. No que tange à matéria de fundo, anoto que após análise do conjunto 

fático-probatório, verifica-se que a decisão foi bem fundamentada, 

respeitando os comandos legais, razão pela qual mantenho a 

sentença/decisão atacada por seus próprios fundamentos.

4. Ante o exposto, recebo o Recurso em Sentido Estrito, e determino a 

remessa dos Autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

5. Expeça-se o necessário.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54287 Nr: 872-86.2016.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Leandro Pereira Faria, Agrícola Lopes Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino o cumprimento da decisão de fl. 274.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 13906 Nr: 1801-71.2006.811.0029

 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: Percila Grings

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Quido Grings

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Postergo o pedido de homologação do formal de partilha (fl. 231), 

devendo a inventariante cumprir a decisão de fl. 230, até que subsista 

dívida junto à empresa Cenop Serviços BRASÍLIA.

Determino à secretaria, o cumprimento da decisão de fl. 230, expedindo-se 
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o necessário.

No mais, intime-se a inventariante para apresentar certidão negativa de 

débitos estaduais, bem como, comprovante de pagamento integral de 

ITCMD.

 Oficie-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 71641 Nr: 4570-32.2018.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERBAL LUIZ ARANTES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MARTINHO LEITE - 

OAB:174082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de embargos à execução em que fora juntada a guia de 

recolhimento de custas judiciais em valor ínfero e inadequado.

Isso porque o valor da causa encontra-se estabelecido em R$ 174.354,37 

(cento e setenta e quatro reais, trezentos e cinquenta e quatro e trinta e 

sete centavos), conforme indicado à fl. 11. No entanto, a guia de 

recolhimento das custas judiciais baseou-se no valor de R$ 87.771,18 

(oitenta e sete mil, setecentos e setenta e um reais e dezoito centavos), 

conforme indicado à fl. 283.

Assim sendo, determino a intimação do embargante para o devido 

recolhimento das custas e juntada de comprovante de pagamento.

 Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62801 Nr: 2584-77.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON PIZARRO NICOLAI, VALDIR 

NICOLAI, GENECI FÁTIMA NICOLAI, EVERTON NICOLAI, ELIZANDRA ROSSI 

NICOLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RODACKI GOMES - 

OAB:OAB/sc 10827, VALDIR JOSE MICHELS - OAB:6595, Waldir 

Francisco Johann - OAB:4581/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em atenção à finalidade da missiva, intime-se a parte exequente para 

indicar bens à penhora de propriedade dos executados.

 Não havendo indicação de bens ou estando estes situados em 

circunscrição estranha a este juízo, devolvem-se os autos ao juízo 

deprecante, com as anotações de estilo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 69607 Nr: 3411-54.2018.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO DI RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, Gustavo R. 

Góes - OAB:56.918 OAB/PR, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:18.032-A/MT

 Vistos.

Ante o pedido de gratuidade de justiça, intime-se o embargante para juntar 

aos autos, no prazo legal, documentos que comprovem a situação de 

miserabilidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53073 Nr: 167-88.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DI RESENDE, Maleval Alves de 

Resende, Darlene Alves de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, Gustavo R. Góes - OAB:56.918 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Determino a intimação da parte exequente para manifestar-se no 

prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-94.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GANASSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO(A))

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Expeça-se o respectivo alvará para levantamento de valores, 

conforme comprovante de depósito de Id 15503457, observando-se a 

conta bancária indicada. Sem prejuízo, após referida providência, 

retornem os autos conclusos, para deliberar acerca dos demais pedidos. 

Às providências. Cumpra-se. Canarana, 17 de dezembro de 2018. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua 

Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, 

CANARANA - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-62.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO EHRLICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICAL MOTONAUTICA LTDA (REQUERIDO)

ATLAS COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONIDAS FIGUEREDO MELO OAB - GO43921 (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Expeça-se o respectivo alvará para levantamento de valores, 

conforme comprovante de depósito de Id 15781723, observando-se a 

conta bancária indicada. Sem prejuízo, considerando a decisão de Id 

15781714, DEFIRO o requerido pela parte promovente e determino a 

intimação da parte ATLAS COMÉRCIO DE MOTOS E PEÇAS LTDA, nos 

termos do art. 523, § 1º do NCPC. Às providências. Cumpra-se. 

Canaranaa, 17 de dezembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-64.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:
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ADENILTO SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANY GOMES RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000053-64.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Tendo em vista que 

as partes transigiram com vistas à solução da demanda existente entre 

elas, sendo disponíveis os direitos disputados, homologo, por sentença, 

dando à lide resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Novo 

Código de Processo Civil, o acordo entabulado para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos nos presentes autos. Fica constituído, para todos 

os fins, o título executivo judicial, por força do artigo 515, inciso II do novo 

CPC. Em razão da natureza do presente provimento, concito as partes à 

bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso de 

inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Por não ter sido a motocicleta transferida espontaneamente 

pela requerida, em descumprimento do acordo entabulado, com 

fundamento no art. 536 do NCPC, determino a expedição de Ofício ao 

Detran para a transferência de responsabilidade de todos os débitos 

relativos ao ciclomotor HONDA/CG 150 TITAN KS, Ano 2004, Placa 

0021515/MT, Código Renavan 835342042, Chassi 9C2KCO8104RO83608, 

Cor Vermelha, bem como a propriedade do bem para o nome de 

CLEIDIANY GOMES RODRIGUES, , inscrita no CPF sob o nº CPF: 

981.940.701-04. Cumpra-se. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento 

no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. 

Publicação e intimação em sistema. Canarana, 26 de novembro de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-02.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MACEDO YAMADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Sem prejuízo da análise dos Embargos à Execução de ID 

15510665, considerados que os valores depositados já se encontram 

incontroversos, EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento de 

valores, observando-se a conta indicada. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 18 de dezembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 98/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro em 

substituição legal da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato 

Grosso, Marco Antônio Canavarros dos Santos, no uso de sua atribuições 

legais,

CONSIDERANDO o teor do disposto no art. 52, XXIII da Lei Estadual nº 

4.964/85.

 CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 682/2016/PRES, de 2/12/2016, 

acerca da documentação necessária para o procedimento de nomeação, 

designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso e dá outras providências.

 RESOLVE:

Art. 1º. RETIFICAR a portaria nº 96/2018-DF, para constar o seguinte texto 

no preâmbulo: "CONSIDERANDO que a Gestora Judiciária Substituta do 

Juizado Especial Cível e Criminal desta Comarca, Luciana Marques Gobbi 

Rozin, Matrícula 11692, Técnico Judiciário, estará em usufruto de férias no 

período de 8 de janeiro de 2019 a 6 de fevereiro de 201 9".

Art. 2º. DESIGNAR Ivanete Loverde Mazocco, matrícula 25307, Técnico 

Judiciário, para exercer a Função de Confiança de Gestor Judiciário 

Substituto, do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Chapada 

dos Guimarães, no período de 8 de janeiro de 2019 a 6 de fevereiro de 

2019.

 Art. 3º. A presente portaria entra em vigor a partir de 8 de janeiro de 

2018.

 Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Chapada dos Guimarães/MT, 18 de dezembro de 2018.

(Assinatura eletrônica)

Marco Antônio Canavarros dos Santos

Juiz de Direito Diretor do Foro, em substituição legal

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001194-36.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILLE NASCIMENTO DA COSTA ALBERNAZ (RÉU)

 

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 PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 04/02/2019 15:00, A SER REALIZADA 

NO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104038 Nr: 1453-48.2018.811.0024

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Benedito José Moreira Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o réu já efetuou o pagamento da fiança arbritrado no 

APF (cód. 104036), verifico que o pedido de liberdade perdeu seu objeto.

Assim, determino o cancelamento da distribuição.

Arquivem-se. Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37166 Nr: 3776-41.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Jesus das D. A . Carvalho Patatas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 
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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 de fl. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36584 Nr: 3311-32.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausta Regina Nonato

 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 legal, 

acerca da certidão de fl. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41038 Nr: 2825-76.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Rocha de Souza

 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:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a parte executada pagar o 

débito ou garantir a execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40467 Nr: 2502-71.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sanches

 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 legal, 

acerca da certidão de fl. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40268 Nr: 3063-95.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Claudio Campos Borges

 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 legal, 

acerca da certidão de fl. 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37207 Nr: 3815-38.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ney Gonçalves Pinheiro

 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 legal, 

acerca da certidão de fl. 34.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111703 Nr: 4725-50.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSM, RdAM, ASM, JMdN, MPNSR, YBDSL, 

VHCTdM, JdLdA, HWNVP, DAN, LdSO, FDF, JCdAS, ALA, JMdN, DdDSM, 

JFDRP, MND, JDSM, PRdPC, MADS, ROFBDS, JGDS, AGFF, KSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ADAELSIO DA 

CRUZ - OAB:8028, ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - OAB:4907, 

Andre Luís Domingos da Silva - OAB:MT4907b, Defensor(a) 

Público(a) - OAB:, FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - OAB:17829/O, 

FABIO HELENE LESSA - OAB:16633/O, GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19205/O, HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/O, Marciano Xavier das Neves - OAB:11190/MT, MARLI 

APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O, PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18969, QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/O

 Nos termos da legislação vigente, art. 152, VI, do Código de Processo 

Civil, art. 3° do Código de Processo Penal e Provimento 

52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos para sejam 

intimados os advogados dos acusados a apresentarem, no prazo de 10 

(dez) dias, defesa escrita, tudo nos termos do artigo 396 e 396-A, ambos 

do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81717 Nr: 1789-23.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - 

OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 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 ref. 102 (8/10/2018).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62528 Nr: 2347-97.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Silvestre da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

requerente para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerida.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80067 Nr: 1204-68.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR FARIAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da exequente pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 72213 Nr: 1146-02.2015.811.0024

 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. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARIA & HENRIQUE FARIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Diante do estabelecido no item 5 do acordo firmado entre as partes em 

21.11.2015, no qual é mantida a alienação fiduciária sobre o bem em 

questão, DEFIRO o pedido de busca e apreensão apresentado pelo 

requerente.

II. Ademais, na oportunidade, deverá o Sr. Oficial de Justiça, tendo em 

vista tratar-se de pedido de cumprimento da sentença homologatória do 

acordo, intimar a parte executada para pagar a dívida no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e penhora eletrônica de 

bens.

III. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

IV. Posteriormente, independentemente de outra providência, intime-se a 

parte requerente para que manifeste no mesmo prazo.

 V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37661 Nr: 46-51.2011.811.0024

 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: Andréia Bento Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE: Certifico que, O Recurso de Apelação 

foi apresentado tempestivamente. Assim, impulsiono o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, intimando a parte requerente, pela 

imprensa para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC . Após, 

remeto os autos à expedição de documentos para remessa dos autos ao 

Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62325 Nr: 2136-61.2013.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celestina Santinha de Jesus, Manoel Beato do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Harry Magalhães - 

OAB:4.960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito 

ou adotar medidas para encaminhamento do processo, nos termos do art. 

485, III do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82301 Nr: 2072-46.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Cesar Oliveira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Vistos, etc.

 I. Considerando que a sentença proferida em 29.11.2018 extinguiu a 

presente execução e, diante da comprovação por meio de carta registrada 

da entrega da notificação de renúncia dos poderes outorgados ao 

advogado Mosar Fratari Tavares, assim como a apresentação do contrato 

de prestação de serviços indicando como contratado o advogado Pablo 

Ramires Fonseca, expeça-se o competente alvará para levantamento da 

quantia disponível à fl. 248 (PDF), na forma pleiteada pelo advogado do 

exequente, Sr. PABLO RAMIRES FONSECA.

II. Para tanto, cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4º Edição.

III. Com o devido levantamento dos valores, arquivem-se os autos 

independentemente de novo despacho.

 IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000991-74.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DIAS DO NASCIMENTO DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA OAB - MT16779 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000991-74.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de alvará judicial ajuizado por JAIR DIAS 

DO NASCIMENTO DA MATA. Alega o requerente, que o “de cujus”, seu 

genitor, faleceu em 9/8/2017, deixando herdeiros e bens a inventariar. 

Aduz que diante a concordância dos herdeiros e da viúva/meeira, foi 

nomeado inventariante do Espólio de Durvalino do Nascimento da Mata, ao 

qual lhe foi conferido poderes para representar o espólio judicial e 

extrajudicialmente e, em razão disso, propôs inventário extrajudicial junto 

ao Cartório do 2° Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. 

Sustenta possuir dentre os bens do espólio, a existência de 397 

(trezentos e noventa e sete) semoventes, os quais ficam na propriedade 

rural da família. Narra que sua genitora (meeira) foi internada na UTI de um 

hospital particular de Cuiabá para averiguação e tratamento de um 

aneurisma e por falta de recursos para auxiliar nas despesas 

hospitalares, teria sido encaminhada ao Pronto Socorro da capital, não 

tendo previsão de alta. Afirma que diante do estado de saúde de sua mãe, 

procurou o INDEA, munido de procuração com anuência dos herdeiros e 

meeira, a fim realizar os procedimentos necessários à destinação dos 

gados com intuito de obter numerário suficiente ao custeio do tratamento 

médico de sua genitora, além da necessidade do cuidado dos animais para 

serem encaminhados para o abate na época correta. No entanto, segundo 

o requerente, o órgão não aceitou a referida procuração, sob a alegação 

de que esta não tinha poderes específicos para solicitar emissão de GTA 

(Guia de Trânsito Animal). Em despacho proferido no dia 8.10.2018 (ID 

Num. 15817996), determinou-se que a parte autora demonstrasse sua 

hipossuficiência, assim como a negativa do INDEA, o que foi providenciado 

na peça de ID Num 16310490 e documentos anexos. É o relatório. Decido. 

O alvará judicial, nos termos do que dispõe o artigo 619 do Código de 

Processo Civil, visa à alienação de bens do “de cujus” que, por 

circunstâncias de ordem fática, não podem aguardar o trâmite regular da 

ação de inventário. Seja em razão de seu perecimento, ou qualquer outro 

argumento de urgência que a autorize. Sob pena de, não o fazendo, o bem 

perecer ou deteriorar-se. Ademais, conforme se vê da inicial e dos 
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documentos que a acompanham que os demais herdeiros e meeira, 

concordam e autorizam a alienação do rebanho bovino, deixado pelo ‘de 

cujus’, na medida em que além do fato de sua genitora estar internada 

necessitando de tratamento médico, somam-se à necessidade de dar 

destinação ao gado confinado a mais de um ano. Portanto, tendo em vista 

a negativa do INDEA apresentada pelo requerente, dá conta de que a 

alienação somente se dará mediante alvará judicial, a expedição do mesmo 

é medida que se impõe. Dispositivo. Diante do exposto, aplico por analogia 

o art. 619, inciso I, do CPC, uma vez que se trata de inventário 

extrajudicial, no qual há concordância dos demais herdeiros e meeira. 

Deste modo, julgo procedente o pedido de expedição de alvará ao 

inventariante Jair Dias do Nascimento da Mata, para representar o Espólio 

de Durvalino do Nascimento da Mata, junto ao Instituto de Defesa 

Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, podendo para tanto, 

representar o Espólio junto ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado 

de Mato Grosso - INDEA-MT, requer, alienar, retirar e emitir guias de 

transporte de animais – GTA, certidões, autorizações, fazer cadastro 

(inscrição estadual), declarar vacinas, e ainda, representar os interesses 

do Espólio junto ao DENATRAN-MT, DETRAN, CIRETRAN, CONTRAN, 

delegacias, com referência a regularização dos documentos dos veículos, 

deixados pelo Espólio, podendo autorizar vistorias e emplacamentos, 

retirar segunda via de documentos de veículos, pagar taxas, multas, juntar 

e retirar documentos. Para tanto, oficie-se ao Instituto de Defesa 

Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA-MT, DENATRAN-MT, 

DETRAN, CIRETRAN, CONTRAN, desta decisão. Sem prejuízo do acima 

exposto, oficie-se ao Cartório do 2º Ofício – 2º Serviço Notarial e Registral 

Valdemir Paes Landin, desta Comarca, acerca desta decisão. Advirta-se a 

parte requerente que deverá, no prazo de 60 (sessenta) dias, comprovar 

nos autos, o pagamento das despesas hospitalares, em decorrência da 

internação da meeira Rosina Dias da Mata, sob pena de responder civil e 

criminalmente. Por conseguinte, julgo extinto com resolução do mérito o 

presente processo, o que faço com fulcro no art. 487, I, do CPC. Custas 

quitadas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, 

expeça-se alvará conforme pleiteado. Após, arquivem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010320-93.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS RODRIGUES MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente para se manifestar nos presentes autos, no 

prazo de 5 dias, requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão de 

decurso de prazo para a parte executada. Chapada dos Guimarães-MT, 

18 de dezembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000063-60.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA BOMDESPACHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente para se manifestar nos presentes autos, no 

prazo de 5 dias, requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão de 

decurso de prazo para a parte executada. Chapada dos Guimarães-MT, 

18 de dezembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010257-68.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

LIDIANNE SANTI DE LIMA OAB - MT15435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BERNARDETE SOEHN DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar acerca da 

manifestação da parte executada. Chapada dos Guimarães-MT, 18 de 

dezembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010553-27.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA FERREIRA VALADAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente para se manifestar nos presentes autos, no 

prazo de 5 dias, requerendo o que de direito, tendo em vista o retorno da 

carta precatória. Chapada dos Guimarães-MT, 18 de dezembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010372-55.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE DAS NEVES BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS 02611253110 (EXECUTADO)

KEILA CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente para se manifestar nos presentes autos, no 

prazo de 5 dias, requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão do 

Oficial de Justiça juntada aos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 18 de 

dezembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88939 Nr: 2058-78.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, 

DELMAR SAUL SALTON, CELSO PAULO BANAZESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HUNGARO CALVO 

FILHO - OAB:188342, Héber Amilcar de Sá Stábile - OAB:3283-B/MT

 Ante o exposto, nos termos dos arts. 57 e 58, ambos do CPC, AVOCO 

para este Juízo os autos n. 1000050-09.2017.8.11.0009, em trâmite na 1ª 

Vara Cível local (PJe).OFICIE-SE a 1ª Vara Cível local, dando conhecimento 

da presente decisão e solicitando a remessa dos autos.2 – Após, 

remetidos os autos n. 1000050-09.2017.8.11.0009 a esta 2ª Vara, 
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TRASLADE-SE cópia da presente decisão.3 – Diante da necessidade de 

virtualização destes autos, bem como da ação de improbidade 

administrativa, sob Código Apolo 96990 e, também, em atenção ao §1, do 

art. 229 da CNGC “As despesas advindas da materialização do processo 

serão suportadas pela parte que tenha dado causa ao seu procedimento, 

aplicando-se o regimento de custas do sodalício Matogrossense”, mutatis 

mutandis INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 dias, 

providencie digitalização destes autos e dos autos sob Código Apolo 

96990, apresentando na Secretaria da Segunda Vara, o respectivo 

arquivo digital compatível com o Sistema PJE.4. Após tudo cumprido, 

SUSPENDO o andamento do feito até o dia 10 de fevereiro de 2019, 

conforme requerido pelas partes a fim de apresentarem termo de 

acordo.5. Na sequência, decorrido o prazo do item 4, com ou sem 

manifestação das partes, façam os autos conclusos.Intimem-se as 

partes.Ciência ao Ministério Público.Às providências.Colíder – MT, 16 de 

dezembro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95253 Nr: 2774-71.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MATIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o d. patrono dos autos DR. WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA- OAB/MT. 12.611-B, da parte dispositiva da r. sentença a seguir: 

Pelo exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, razão porque JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença à autora 

Sandra Matias dos Santos, a partir data da prévia entrada do requerimento 

na via administrativa - DER (09/09/2015, fl. 21/22) no valor do 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, reajustado pelos índices de correção dos 

benefícios previdenciários, devidamente atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81050 Nr: 2092-24.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO MATOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação da parte autora para se manifestar em relação as 

fls 103/114 (impgnação à execução)no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94831 Nr: 2587-63.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MEDEIROS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação da parte autora para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96391 Nr: 3506-52.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORINETH FRANÇA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC FINKLER MUNCHEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

com supedâneo no art. 485, III do Código de Processo Civil. Custas pela 

parte autora. Observe-se, porém, que a requerente é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. Proceda-se nos termos da Lei nº. 

1.060/50.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Colíder/MT, 30 de 

outubro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81498 Nr: 2581-61.2012.811.0009

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP-M, GP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Ex positis, JULGO EXTINTO o presente feito e DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de Gilberto Prette, em virtude da prescrição da pretensão 

punitiva prevista no artigo 249 do ECA, na forma do artigo 1º, do Decreto 

Lei 20.910/32.Sem custas.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Transcorrido “in albis” o prazo acima, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo.Colíder/MT, 26 de outubro de 2018.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90536 Nr: 3402-94.2014.811.0009

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACCNDRD-A, EDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDIEJDCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3402-94.2014.811.0009.

Código do Apolo: 90536.

Vistos, etc.

1 – Indefiro o pedido de remessa de cópias dos autos, formulado à fl. 84. 

No entanto, AUTORIZO a extração de cópia pelo Parquet para 

providências que entender necessárias.

2 – Após, inexistindo pendências, ARQUIVE-SE o presente feito com as 

baixas e cautelas de estilo.

CUMPRA-SE.

Colíder, 25 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114587 Nr: 3260-51.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:19211/O
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 INTIMAÇÃO da defesa na pessoa do Dr. Julio Cesar Esquivel para que no 

prazo legal apresente resposta à acusação, eis que o réu informou ao Sr. 

Oficial de Justiça ser o seu advogado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110068 Nr: 399-92.2018.811.0009

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COLÍDER - MT

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 

2019

O Doutor MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO, MMº Juiz de Direito da Terceira 

Vara e Presidente do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Colíder, 

Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, etc...

F A Z S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, neste Juízo da Terceira Secretaria da 

Comarca de Colíder-MT, foram alistados para compor o Corpo de Jurados 

do ano de 2019, nos termos do artigo 425 e 426 do Código de Processo 

Penal, os cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para 

reuniões periódicas do Tribunal do Júri:

NOME FUNÇÃO

1. ADELAR FUMAGALLI Mercado Machado

2. ADEMIR OSCAR CRISPIM Rotary Club

3. ADENILSON ALVES FERREIRA Colégio Visão

4. ADIJAIME PEDRO DOS SANTOS Mercado Machado

5. ADRIANA SANTOS LUNA Prefeitura Municipal

6. ADRIELLE PAMALA DA SILVA Colégio Visão

7. ALCEU CANUTO SIMÕES Mercado Machado

8. ALEXANDRE DAMASCENO CHAVES JÚNIOR Mercado Machado

9. ALEXSANDRA MEIRE PEREZ Colégio Visão

10. ALINE GONÇALVES DA SILVA Mercado Machado

11. ALINE HIDALGO HASS Colégio Visão

12. ALLAN WILLIANS GONÇALVES DA SILVA Mercado Machado

13. ALMIR ROGERIO DA SILVA Prefeitura Municipal

14. ANA CRISTINA DOS SANTOS Mercado Machado

15. ANA MARIA DE OLIVEIRA LIMA Prefeitura Municipal

16. ANA PAULA SALSA BERNARDO Colégio Visão

17. ANA PAULA TIBURCIO Mercado Machado

18. ANDERSON DOS SANTOS Prefeitura Municipal

19. ANDERSON FISCHER Colégio Alternativo

20. ANDERSON VILMAR STROHER Prefeitura Municipal

21. ANDRÉ DOS SANTOS SILVA Mercado Machado

22. ANDREA MACIEL MARTINS Prefeitura Municipal

23. ANDREIA CAPELARI SOUZA Caixa Econômica Federal

24. ANDREIA MARIA RIZZATO DOS SANTOS Prefeitura Municipal

25. ANDRESSA ALVES LEGRAMANTI Mercado Machado

26. ANGELA DA SILVA LIMA Mercado Machado

27. ANGELA MARIA DA PAIXAO Prefeitura Municipal

28. ANGELA MARIA DE OLIVEIRA Prefeitura Municipal

29. ANGELA MARIA LOPES Prefeitura Municipal

30. ANGELA MARIA TRAMARIN Prefeitura Municipal

31. ANGELA MONTEIRO DOS SANTOS Prefeitura Municipal

32. ANGELITA DOS SANTOS BRESSAN Prefeitura Municipal

33. ANIZIO PONCIANO Prefeitura Municipal

34. ANTONIA IZANI DE S PONCIANO Prefeitura Municipal

35. ANTONIA MARIA CUSTODIO Prefeitura Municipal

36. ANTONIO CARLOS FERRANTE Prefeitura Municipal

37. ANTONIO CARLOS R DO NASCIMENTO Prefeitura Municipal

38. ANTONIO DONISETE JUNCKER Prefeitura Municipal

39. ANTONIO LUIZ RODRIGUEZ Prefeitura Municipal

40. ANTONIO NARCISO Prefeitura Municipal

41. APARECIDA ANGELICO DE ARAUJO BESERRA Prefeitura Municipal

42. APARECIDA DE FATIMA GROSSI Prefeitura Municipal

43. APARECIDA DE LOURDES DECHICHI SASAZAW Prefeitura Municipal

44. APARECIDA G DA SILVA RODRIGUES Prefeitura Municipal

45. APARECIDA MARTINS DE TORO GASI Prefeitura Municipal

46. APARECIDO RODRIGUES DE ANDRADE Mercado Machado

47. APARECIDO SIDNEY NAVA LIONS Clube LIONS Clube

48. ARILDO JOSÉ PEREIRA Caixa Econômica Federal

49. BARBARA ELLEN MORAIS DE SOUZA Mercado Machado

50. BEATRIZ MAYARA JOSE Prefeitura Municipal

51. BRUNA FONSECA MOREIRA CROSS Prefeitura Municipal

52. BRUNA PAULA DOS SANTOS MELO Mercado Machado

53. BRUNO CÉSAR GONÇALVES DO NASCIMENTO Mercado Machado

54. CAMILA PASTERNAK LIONS Clube

55. CARLOS ALBERTO VITAL Mercado Machado

56. CÍCERO APARECIDO PEDROSO Prefeitura Municipal

57. CLAUDENICE ARAÚJO DA SILVA MACHADO Mercado Machado

58. CLAUDETE MESQUITA ROCHA Mercado Machado

59. CLAUDILENE GOMES PESSOA Prefeitura Municipal

60. CLEBER BARBOSA DE OLIVEIRA Mercado Machado

61. CLEBISON ALVES MARTINS Mercado Machado

62. CLEISON DE PAILA Mercado Machado

63. CLEITON GONÇALVES DA SILVA Mercado Machado

64. CLEITON PIECZKOSKI CARMELO SICRED

65. CLEMENCILVA P. DOS SANTOS MADEIRA Prefeitura Municipal

66. CRISTIANE CAVEQUIA Prefeitura Municipal

67. CRISTIANE DOS SANTOS PAULA Prefeitura Municipal

68. CRISTIANE MARTINS GASI ARAÚJO Mercado Machado

69. CRISTIANE PLACIDO Prefeitura Municipal

70. CRISTINA GERMANA DA MATA Prefeitura Municipal

71. CRIZEIDE COSTA DA SILVA Prefeitura Municipal

72. DAIANE RODRIGUES GARRIDO Mercado Machado

73. DAIANY FRANCISCA LARA UNEMAT

74. DAIANY TRIPODI ARAGAO Prefeitura Municipal

75. DALVA AGUIAR M. NICACIO LIONS Clube

76. DANIEL DE SOUZA LEMOS Mercado Machado

77. DANIEL FEUX DOS SANTOS Mercado Machado

78. DANIELA ALVES MILHEIRO LIONS Clube

79. DANIELE ADRIANA BITTENCOURT DIAS Mercado Machado

80. DANIELE CASSIANO ESPANTAO Mercado Machado

81. DAVI ARAUJO Prefeitura Municipal

82. DAYANE CAROLINI RODRIGUES Prefeitura Municipal

83. DEBORA BERGAMIN DE OLIVEIRA LEITE Prefeitura Municipal

84. DEBORA JUCILENE MARTINS ALMEIDA Prefeitura Municipal

85. DEBORA MIRIAN MARTINS RODRIGUES SOARES Prefeitura Municipal

86. DEBORA NARRARY MENDOCA DE OLIVEIRA Prefeitura Municipal

87. DEJAIME DA SILVA Prefeitura Municipal

88. DEJAIR RAIMUNDO DA ROCHA Mercado Machado

89. DEMARO DE OLIVEIRA Prefeitura Municipal

90. DENILSON DE ALMEIDA DE PAULA Prefeitura Municipal

91. DENISE LUCIANA ANDRADE DA SILVA Mercado Machado

92. DENISE PONTES DUARTE Prefeitura Municipal

93. DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA Prefeitura Municipal

94. DEYSIANE SUDRE FOGUATTO LIONS Clube

95. DHESLEI PAULA PEREIRA DA SILVA Mercado Machado

96. DIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SALES Mercado Machado

97. DIANA FRANCISCA SILVA MARTINS Prefeitura Municipal

98. DIANE SEHNEM MAFRA Colégio Visão

99. DIEGO JÚNIOR FERREIRA BERNARDES Mercado Machado

100. DIEGO NATAN DA SILVA Mercado Machado

101. DIEGO ROBERTO DOS SANTOS Prefeitura Municipal

102. DIMAS PACHECO SOBRINHO Prefeitura Municipal

103. DIONY PINHEIRO PERREIRA Prefeitura Municipal

104. DIRCE ANGELO FERREIRA Prefeitura Municipal

105. DIRCEIA ALMONDES SILVA Prefeitura Municipal

106. DIRLENA ALVES MAXIMO DOS SANTOS Prefeitura Municipal

107. DYNÉA REIS VALLE LIRA Colégio Visão

108. EDER SANTANA VITORIANO Mercado Machado

109. EDILAINE ALVES DOS SANTOS Mercado Machado

110. EDILEUSA DE ARRUDA PALCIDO Prefeitura Municipal

111. EDMAR VIEIRA DE SOUZA Mercado Machado

112. EDNA FERREIRA DA SILVA Secretaria Educação E. e L.

113. EDNA MARIA DIAS Mercado Machado

114. EDNA SANT ANA SOARES Prefeitura Municipal

115. EDUARDO TOBIAS DA SILVA Mercado Machado

116. EDVALDO GONCALO DA SILVA Mercado Machado
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117. EDVALDO LUIZ DE OLIVEIRA Prefeitura Municipal

118. ELAINE CRISTINA BIANCHI DE OLIVEIRA SENAC

119. ELAINE FERREIRA SOUZA Prefeitura Municipal

120. ELANE CRISTINA MACHADO HOFFMANN LIONS Clube

121. ELIANE ALVES LIGIERO GONÇALVES Mercado Machado

122. ELIANE APARECIDA MARTINS Mercado Machado

123. ELIANE DOMINGOS DE OLIVEIRA Mercado Machado

124. ELIESIO ALVES LOPES Mercado Machado

125. ELISABETH PAVÃO Câmara Municipal

126. ELISANGELA LUIZ DOS SANTOS POLTRONIERI Prefeitura Municipal

127. ELISEU SANTANA CARDOSO Mercado Machado

128. ELIVELTON MACEDO MILITAO Mercado Machado

129. ELIZABETE NOBRE SILVA LIONS Clube

130. ELIZANA SILVA MODESTO Mercado Machado

131. ELIZANDRA DOS SANTOS SICRED

132. ELIZANGELA DA SILVA SANTOS Mercado Machado

133. ELIZANGELA DOS SANTOS Mercado Machado

134. ELIZÂNGELA GOMES DOS SANTOS SIEBIGER UNEMAT

135. ELIZEU SATIL CANANEA Mercado Machado

136. ELZA GOMES DA SILVA MELO Mercado Machado

137. EMERSON FERNANDO DOS SANTOS ARAÚJO Mercado Machado

138. EMILIANO SOARES MONTEIRO UNEMAT

139. ERICA CRISTINA VIEIRA DA SILVA Mercado Machado

140. ERICA DE MELO DA SILVA Prefeitura Municipal

141. EVA DO NASCIMENTO LUNA Mercado Machado

142. EVERTON DA SILVA LIMA Mercado Machado

143. FABIANA REGINA DE CAMPOS LOPES Colégio Visão

144. FABIANA VIEIRA DA SILVA Mercado Machado

145. FABIANO RODRIGUES DA SILVA Mercado Machado

146. FABIANO TOME DA SILVA SICRED

147. FÁBIO SOARES FERREIRA Mercado Machado

148. FÁTIMA ALVES BATISTA Mercado Machado

149. FATIMA APARECIDA DE SOUZA SMERDCK Prefeitura Municipal

150. FERNANDO SAUGO DE MELO Bradesco

151. FRANCIELE BRISK FRANCISCO Prefeitura Municipal

152. FRANCIELE MARIANA DE ALMEIDA BONFIM Mercado Machado

153. FRANCIELY CARLESSO REVERSI Mercado Machado

154. FRANCISCA NOEL MACEDO SILVA Prefeitura Municipal

155. FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA Caixa Econômica Federal

156. FRANCISCO SANCHES BANHOS FILHO UNEMAT

157. GENI DIAS JACOME Prefeitura Municipal

158. GILMAR VEBLER Colégio Visão

159. HÉLIO SÉRGIO GARCIA LIONS Clube

160. HOMERO DE SOUZA MACIEL LIONS Clube

161. HOZANA CARRARA DE ABREU Prefeitura Municipal

162. ILSON MOREIRA Prefeitura Municipal

163. IRENE ALVES VIANA SILVA Prefeitura Municipal

164. IRENE DE FATIMA CAMPOS PERREIRA Prefeitura Municipal

165. ISABEL DEMITO C DA PURIFICAÇÃO Prefeitura Municipal

166. ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN Prefeitura Municipal

167. ISMARA BRIGIDA CALDERELLI BONIN Prefeitura Municipal

168. ITAMARA DA SILVA CALDEIRA Prefeitura Municipal

169. IVAN DE SOUSA SOARES UNEMAT

170. IVANETE FRANCISCA DA S CUNHA Prefeitura Municipal

171. IVANIA ALVES DE MOURA Prefeitura Municipal

172. IVETE MOREIRA DOMINGUES FREIRE Prefeitura Municipal

173. IVONETE TEREZA DANTOS Prefeitura Municipal

174. IZABEL CAVCALCANTE DE OLIVEIRA Prefeitura Municipal

175. JACKELINE JARDIM MENDONÇA Prefeitura Municipal

176. JAILDA OLIVEIRA SILVA CAVASINI Prefeitura Municipal

177. JAILSO FISTAROL Prefeitura Municipal

178. JAIME GONZAGA RIBEIRO Prefeitura Municipal

179. JAIME PEREIRA LIMA Prefeitura Municipal

180. JANA RUBIA COLHADO Casa da Amizade

181. JANAINA CANTOIA TONA GARCIA Prefeitura Municipal

182. JANAYNA PICHITELI Bradesco

183. JANDIRA DOS SANTOS RIGO Prefeitura Municipal

184. JANETE APARECIDA NICASTRO MOREIRA Prefeitura Municipal

185. JANETE BOSQUETTI Prefeitura Municipal

186. JANETE FATIMA BLOCK Prefeitura Municipal

187. JAYNE DE OLIVEIRA LIMA SICRED

188. JEAN ANTONIO SILVA DO VALE Prefeitura Municipal

189. JEAN WAGNER BORRO Prefeitura Municipal

190. JHENEFER RODRIGUES DE SOUSA Banco do Brasil

191. JILDETE FERNANDES BITTES R Prefeitura Municipal

192. JOÃO AIRTON DE SOUZA Banco do Brasil

193. JOÃO DA SILVA Prefeitura Municipal

194. JOÃO PALHOTO Prefeitura Municipal

195. JONES BOGNAR DE OLIVEIRA Prefeitura Municipal

196. JOSÉ CARLOS DA SILVA Câmara Municipal

197. JOSÉ CARLOS NICASTRO LIONS Clube

198. JOSÉ GUEDES DO VALE Rotary Club

199. JOSÉ NETO RABELO DE SANTANA Prefeitura Municipal

200. JOSÉ ROBERTO NICACIO LIONS Clube

201. JOSIANE GADZISKI Prefeitura Municipal

202. JOVANI RODRIGUES DA SILVA Banco do Brasil

203. JUDITE DE AZEVEDO DO CARMO UNEMAT

204. JULLY OLIVEIRA DOS SANTOS RUBIO LIONS Clube

205. JUVENAL PEREIRA DOS SANTOS Mercado Machado

206. JUVENIL APARECIDO LUCIANO DE OLIVEIRA Mercado Machado

207. KARINE DINIZ Prefeitura Municipal

208. KELLY MARIA DOS SANTOS Mercado Machado

209. LARISSA DORINI Prefeitura Municipal

210. LEANDRO DOS SANTOS CHAVES Mercado Machado

211. LEANDRO JOAQUIM DOS SANTOS Mercado Machado

212. LEÍLA NALIS PAIVA DA SILVA ANDRADE UNEMAT

213. LÉO MANOEL LOPES DA SILVA GARCIA UNEMAT

214. LEONARDO DE MELO BRITO Mercado Machado

215. LIANE MARGARETE PANZENHAGEN UNEMAT

216. LILIANE DIAS DA SILVA Mercado Machado

217. LOURDES VIEIRA DA SILVA Prefeitura Municipal

218. LUCAS FERNANDES PEREIRA Mercado Machado

219. LUCIANA DA SILVA SANT ANA Prefeitura Municipal

220. LUCIANA FREITAS DE CASTRO Mercado Machado

221. LUCIANA ZANOTTO Laboratório São José

222. LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS Mercado Machado

223. LUCILA GOMES ALDAVE SENAC

224. LUCILENE BERNARDES DA SILVA Mercado Machado

225. LUCILIA ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO Mercado Machado

226. LUIZ CESAR DE SOUZA Prefeitura Municipal

227. LUIZ FABIANO DA COSTA Prefeitura Municipal

228. LUIZ HUMBERTO FAZAN Prefeitura Municipal

229. LUIZ PAULO FERREIRA Mercado Machado

230. LUIZ PEDRO DOS SANTOS Prefeitura Municipal

231. LUIZ VANDELINO MOLINARI Prefeitura Municipal

232. LUZAINA ROSA AS CUNHA Prefeitura Municipal

233. LUZENY FRANCISCA PORTUGUES Prefeitura Municipal

234. LUZIA CAVALCANTE DA SILVA Prefeitura Municipal

235. LUZIA BARBARA DA SILVA Prefeitura Municipal

236. LUZIA ROSALINA DE MELO Prefeitura Municipal

237. LUZIANE NASCIMENTO SILVA Prefeitura Municipal

238. LUZINETE SCAUNICHI BARBOSA UNEMAT

239. LUZMARINA GOMES DA SILVA Prefeitura Municipal

240. MAGALI FRANCISCATO Prefeitura Municipal

241. MAICON DOUGLAS DA CUNHA ALVES Mercado Machado

242. MANOEL CARDOSO GOMES Prefeitura Municipal

243. MANOEL CAVEQUIA Prefeitura Municipal

244. MANUEL PEDRO FIGUEIREDO D ORNELLAS Prefeitura Municipal

245. MARCELI ALVES DOS SANTOS Prefeitura Municipal

246. MARCELI GORLACH DE ALMEIDA Prefeitura Municipal

247. MARCELO MORATELLI Bradesco

248. MARCELO RODRIGUES FEUX Mercado Machado

249. MARCELO VACARO DE AQUINO Prefeitura Municipal

250. MARCIA APARECIDA ALEXANDRE Prefeitura Municipal

251. MARCIA DAS CHAGAS Prefeitura Municipal

252. MARCOS DIONE DA SILVA Mercado Machado

253. MARCOS DOS SANTOS UNEMAT

254. MARIA APARECIDA ALBANO Mercado Machado

255. MARIA APARECIDA DE CASTRO DOMINGOS Prefeitura Municipal

256. MARIA APARECIDA GARCIA ARRABAL NOBRE Prefeitura Municipal

257. MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS Prefeitura Municipal

258. MARIA APARECIDA OLIVEIRA PEREIRA UNEMAT

259. MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA Mercado Machado

260. MARIA DAS GRAÇAS SILVA RIBEIRO Mercado Machado
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261. MARIA EDINEUZA DA SILVA PÊREGO Câmara Municipal

262. MARIA EMILENE FERREIRA DE OLIVEIRA Mercado Machado

263. MARIA EVA FERREIRA DA ROCHA SIMON Prefeitura Municipal

264. MARIA LEMOS MARTINS Prefeitura Municipal

265. MARIA MACIELE DAMASCENO SOARES Mercado Machado

266. MARIANA COSTA CORSINI Prefeitura Municipal

267. MARIANE LÚCIO VOLPE FURTADO Banco do Brasil

268. MARILUCIA DE JESUS Prefeitura Municipal

269. MARINA FÁTIMA VAZ ANDRADE OLIVEIRA LIONS Clube

270. MARLENE APARECIDA VIEIRA AMARAL Mercado Machado

271. MARLENE DOMINGOS QUEIROZ DA SILVA Prefeitura Municipal

272. MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS Mercado Machado

273. MARLENE RODRIGUES DE FREITAS VIEIRA Mercado Machado

274. MARLENE SANTOS FERREIRA SILVA LIONS Clube

275. MARTA NOGUEIRA BASTOS SANTOS Prefeitura Municipal

276. MAXSUEL ALVES MATEUS Mercado Machado

277. MAYCON THIAILLEN BARBOSA DE ALMEIDA Mercado Machado

278. MICHELLE ALVES DE SOUZA ROSA Prefeitura Municipal

279. MIGUEL SOUZA BONFIM JÚNIOR Mercado Machado

280. MIKE MARCELINO FERREIRA Mercado Machado

281. MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA BANIN SICRED

282. MILENA SANTANA ROCHA Mercado Machado

283. MIRIAN DA SILVA Prefeitura Municipal

284. MISLANE JOZANE DA SILVA COSTA Prefeitura Municipal

285. MIZAEL BEZERRA MILAN Prefeitura Municipal

286. NAIR TEREZINHA MENEGATI BRITO Prefeitura Municipal

287. NARCISO JARDIM DA COSTA Prefeitura Municipal

288. NEIDE DE OLIVEIRA AS SILVA Prefeitura Municipal

289. NEIDILAINE LOPES DE OLIVEIRA Mercado Machado

290. NELSI FIGUEREDO LIMA Prefeitura Municipal

291. NELSON FERNANDO DA SILVA Prefeitura Municipal

292. NERIGLEY RODRIGUES REBELO BARBIERO Prefeitura Municipal

293. NEUMA TEREZINHA CIELO LIONS Clube

294. NEUZA MUNIZ TOMIYOSHI Prefeitura Municipal

295. NEUZULI RIDRIGUES SANTOS Prefeitura Municipal

296. NEZIO CRUZ RAMIRO Prefeitura Municipal

297. NILSON JOSÉ DAPPER Mercado Machado

298. NILZA ROMUALDO DOS SANTOS Prefeitura Municipal

299. NIUTON ALVES DA SILVA Prefeitura Municipal

300. NOEIA PRESTES Prefeitura Municipal

301. NOELI RIBEIRO DE OLIVEIRA Prefeitura Municipal

302. NOIMAR BARBIEIRO Prefeitura Municipal

303. NORMA APARECIDA DE OLIVEIRA NOBRE Prefeitura Municipal

304. ODAIR JOSE DE OLIVEIRA Prefeitura Municipal

305. ORLI MONTEIRO DOS SANTOS Prefeitura Municipal

306. OSVALDO AMANCIO MEDEIROS Prefeitura Municipal

307. PAULO HENRIQUE CORREA TIZZO Prefeitura Municipal

308. PAULO HENRIQUE LACERDA RONCONI Mercado Machado

309. PAULO JACIRO NUNES LIONS Clube

310. PAULO PEREIRA PESSOA Mercado Machado

311. PAULO RICARDO MENEGUETTI Mercado Machado

312. PAULO SÉRGIO OLIVEIRA LIONS Clube

313. PEDRO MANUEL PAULIQUI NOVAIS SICRED

314. RAFAEL ALMEIDA FOGUATTO LIONS Clube

315. RAFAEL ALVES DA SILVA Mercado Machado

316. RAIANE FERREIRA ESTEVES Mercado Machado

317. RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA Mercado Machado

318. RALF HERMES SIEBIGER UNEMAT

319. RAQUEL DE SOUZA CARFI Prefeitura Municipal

320. RAQUEL PUGIM DE MOURA Mercado Machado

321. REGIANE ELIAS DE BRITO Mercado Machado

322. REGINA MERISSI VIEIRA Prefeitura Municipal

323. REGINALDO DE SOUZA MILITAO Mercado Machado

324. RENAN HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO Colégio Visão

325. RENATA APARECIDA MUNHOS DA SILVA Mercado Machado

326. RENATA KERLI KOPSEL DA SILVA Mercado Machado

327. RENATA VIVIAN DA SILVA Mercado Machado

328. RENER ALMEIDA LEITE Mercado Machado

329. RICARDO JOSE DAMASCENO Prefeitura Municipal

330. RITA DE CÁSSIA PEREIRA LIMA Mercado Machado

331. ROBERTO TIKAO TSUKAMOTO LIONS Clube

332. RODRIGO LINDOLFO Mercado Machado

333. ROGER SANTIAGO DA CUNHA Mercado Machado

334. RONALDO APARECIDO REVERSE Mercado Machado

335. RONALDO DOMINGOS BARBOSA DOS SANTOS Mercado Machado

336. ROSA APARECIDA ZANCANI Secretaria Educação E. e L

337. ROSA MARIA DO CARMO Mercado Machado

338. ROSANDA ROSA BERNARDO Mercado Machado

339. ROSÂNGELA C. L NICASTRO LIONS Clube

340. ROSÂNGELA CERQUEIRA COUTO COSTA Mercado Machado

341. ROSANGLA WITZACK Mercado Machado

342. ROSANY TEREZINHA GUIMARAES BASTOS Prefeitura Municipal

343. ROSE MARQUES FRANÇA Banco do Brasil

344. ROSELI APARECIDA NOGUEIRA Mercado Machado

345. ROSENILDA DA SILVA PINTO Mercado Machado

346. ROSIBETE MARIA FERNANDES DA SILVA LIONS Clube

347. ROSIMEIRI SILVA DOS SANTOS Prefeitura Municipal

348. ROSIMERI APARECIDA FLOR Mercado Machado

349. ROSINEI MENDES RIBEIRO BARBOZA Mercado Machado

350. SANDRA APARECIDA RIBEIRO NOVAES Mercado Machado

351. SANDRA GOMES DE MELO Mercado Machado

352. SANDRA T. PAULA TSUKAMOTO LIONS Clube

353. SANDRO JÚNIOR CONSTANTINO Mercado Machado

354. SANDRO LÚCIO DA SILVA Mercado Machado

355. SEBASTIÃO MIRANDA DE GÓES Mercado Machado

356. SEBASTIÃO NUNES DE SOUZA Mercado Machado

357. SERGIO APARECIDO SALGUEIRO Prefeitura Municipal

358. SERGIOJACINTO DA SILVA Prefeitura Municipal

359. SILVANA APARECIDA DE BRITO Mercado Machado

360. SILVANA DOS SANTOS RODRIGUES Mercado Machado

361. SILVANA MARIA FIRMINO Prefeitura Municipal

362. SOLANGE NASCIMENTO GOMES Mercado Machado

363. SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA Prefeitura Municipal

364. SÔNIA MARIA BORTOLAZZI BARBOSA Mercado Machado

365. SUELI APARECIDA POLTRONIERI DOS SANTOS Mercado Machado

366. SUELI GALLO CARFI Colégio Alternativo

367. TALYTA VIEIRA SILVA MOTA Prefeitura Municipal

368. TÂNIA CARVALHO MILANI Secretaria Educação E. e L

369. TÂNIA JESUS DA SILVA Mercado Machado

370. TAYANE DA SILVA MARQUES Mercado Machado

371. THANIA FRANCIELLE DE AZEVEDO Mercado Machado

372. THIAGO DA SILVA ANTUNES Mercado Machado

373. TIAGO BRITO DE MORAES LIONS Clube

374. TIAGO DA SILVA VIVIAN Mercado Machado

375. ULISSES FERREIRA AUGUSTO Banco do Brasil

376. URSUUNA DOS SANTOS FERREIRA DE JESUS Mercado Machado

377. VAGNO MONTEIRO DE ALMEIDA LISBOA Prefeitura Municipal

378. VALDECI DIAS DA ROCHA Mercado Machado

379. VALDELUCIA DANIEL RESENDE Prefeitura Municipal

380. VALERIA ROSA DOS REIS Mercado Machado

381. VALMIR APARECIDO DIAS VELOSO Mercado Machado

382. VANESSA DO NASCIMENTO SILVA Caixa Econômica Federal

383. VANESSA FERNANDES FISCHER BOSSETTI Colégio Visão

384. VANESSA KICH Mercado Machado

385. VANESSA OLIVEIRA MARINHO Mercado Machado

386. VANEX DOMINGOS GERMANO Mercado Machado

387. VANILDE APARECIDA GOMES Colégio Alternativo

388. VERA LÚCIA BEZERRA DA SILVA Mercado Machado

389. VILMA ALVES DE PAZ SICRED

390. VILMA BARBOSA DE OLIVEIRA Secretaria Educação E. e L

391. VINÍCIUS JULIANO ARANDA Mercado Machado

392. VINYCIUS SOUZA LIMA Mercado Machado

393. VIVIAM ALVES DA CUNHA ESPÍNOLA Colégio Visão

394. VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA Mercado Machado

395. WELLITON ANTONY DOS SANTOS SICRED

396. WELLYNTON HENRIQUE HETTWER DE OLIVEIRA Mercado Machado

397. WILLIAN ANDRADE MINGARELU Mercado Machado

398. ZAQUEU DA SILVA MUNIZ FILHO Prefeitura Municipal

399. ZENILDE PONCIANO Mercado Machado

400. ZULEIDE EVARINI Prefeitura Municipal

ADVERTÊNCIAS:

Art. 426 do Código de Processo Penal.

 (...)

 § 2º Juntamente com a lista, serão transcritos os arts. 436 a 446 deste 
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Código.

Da Função do Jurado

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.

§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

§ 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado.

Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:

I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;

II – os Governadores e seus respectivos Secretários;

III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipais;

IV – os Prefeitos Municipais;

V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública;

VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública;

VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

VIII – os militares em serviço ativo;

IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa;

X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.

Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto.

§ 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins.

§ 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.

Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 

assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 

definitivo.

Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.

Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.

Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.

Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados.

Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos.

Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados.

Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.

 CUMPRA-SE na forma da lei. E para que ninguém alegue ignorância, 

determinou o MM. Juiz de Direito, que se afixasse em local público e de 

costume. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Colider, Estado de 

Mato Grosso, aos 17 de dezembro de 2018. Eu _________(Fernanda 

Stecca Cioni), Gestora Judiciária em substituição.

MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO

Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 5930 Nr: 368-05.2000.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍS GRAÇAS SILVA - 

OAB:390649

 JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal manifesta na 

denúncia para CONDENAR o réu FRANCISCO DE ASSIS SOARES, como 

incurso nas sanções do artigo 217-A c/c artigo 71, ambos do CP, 

aplicando-lhe as penas do revogado artigo 213, do mesmo diploma, haja 

vista a ultratividade da lei mais benéfica, que restou em 4 anos, 8 meses 

de reclusão.Por força do disposto no art 387, §2°, do CPP e artigo 42 do 

CP, passo a fixar o regime de cumprimento da pena levando em 

consideração, além dos critérios previstos no art. 33, §§2° e 3°, do CP, o 

tempo de prisão provisória do réu.Compulsando os autos, verifico que o 

réu encontra-se preso desde o dia 27 de fevereiro de 2018 (fl. 163), 

portanto, até a presente data devem ser computados 9 meses e 20 dias 

de prisão provisória.Deste modo, resta ao sentenciado o cumprimento de 3 

anos 10 meses e 10 dias de reclusão.Portanto, fixo o regime inicial de 

cumprimento de pena ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do 

CP.Deixo de conceder ao sentenciado as benesses dos artigos 44 e 77 do 

CP, pois não preenchidos os requisitos.EXPEÇA-SE alvará de soltura 

devendo o mesmo ser posto imediatamente em liberdade, salvo se por 

outro motivo estiver preso.Após o trânsito em julgado: a)Oficie-se ao Juízo 

do domicílio eleitoral dos sentenciados para os fins previstos no art15, III, 

da CF. e em cumprimento ao Provimento n 03/03 da Egrégia Corregedoria 

G e r a l  E l e i t o r a l / M T ; b ) C o m u n i q u e m - s e  o s  ó r g ã o s  d e 

registro;c)Comunique-se o juízo da execução penal (somente se expedida 

guia provisória) ou, do contrário, expeça-se a guia de recolhimento 

definitiva;d)Expeçam-se Guias de Execução.e)Após, não havendo 

pendência, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias;f)Intimem-se os sentenciados e Ciência ao Ministério Público e 

à Defesa.Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, pois 

embora haja pedido de gratuidade de justiça pela defesa, não foi 

comprovado nos autos a h ipossuf ic iência do réu.À s 

providências.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

17 de dezembro de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84712 Nr: 2100-64.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o 

fim de CONDENAR o réu PAULO PEREIRA PESSOA, dando-o como incurso 

nas sanções do artigo 217-A, do Código Penal, aplicando-lhe, no entanto, 

as penas do revogado artigo 214, do mesmo diploma, haja vista a 

ultratividade da lei mais benéfica, que restou em 03 (três) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão.Fixo o regime inicial de cumprimento de pena ABERTO, 

nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.Deixo de 

conceder ao sentenciado as benesses dos artigos 44 e 77 do CP, pois 

não preenchidos os requisitos.Após o trânsito em julgado: a)Oficie-se ao 

Juízo do domicílio eleitoral dos sentenciados para os fins previstos no art. 

15, III, da C. F. (suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento 

ao Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral 

Eleitoral/MT;b)Comuniquem-se os órgãos de registro;c)Comunique-se o 

juízo da execução penal (somente se expedida guia provisória) ou, do 

contrário, expeça-se a guia de recolhimento definitiva;d)Expeçam-se 

Guias de Execução.e)Após, não havendo pendência, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias;f)Intimem-se os 

sentenciados e Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais.Às providências.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 12 de dezembro de 

2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92474 Nr: 966-31.2015.811.0009

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO, CLAUDEIR CORDEIRO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Héber Amilcar de Sá Stábile 

- OAB:3283-B/MT

 À vista do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de revogação de prisão preventiva formulado por Claudeir Cordeiro 

Dutra.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Às providências.Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 17 de dezembro de 2018.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114462 Nr: 3165-21.2018.811.0009

 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): CRISTINA DA SILVA SOUZA, JEAN CARLOS 

JOSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:19211/O, REGINALDO RUEDA - OAB:20.899/MT

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Analisando os 

autos verifica-se que o acusado Jean Carlos Jose encontra-se preso por 

este processo permanecendo recolhido na Penitenciária Ferrugem de 

Sinop/MT, porém não está identificado com tarja preta. Assim, DETERMINO 

que a secretaria proceda a colocação da referida tarja. 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.”
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000040-28.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ROSA MARIA PEXE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cite-se o ESTADO DE 

MATO GROSSO para CONTESTAR a ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(NCPC, art. 335 c.c. art. 183), consignando expressamente a advertência 

a que se refere o art. 344, do citado diploma normativo. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. Por 

oportuno, deixo de designar audiência de conciliação, na forma do inciso I, 

do § 4º, do art. 334, do NCPC, em face do desinteresse da parte ré, em 

ofício encaminhado a este Juízo. Outrossim, a alegada hipossuficiência da 

parte autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 

99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido 

para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de 

recursos;” (sem destaques no original). Nesse sentir, o Enunciado nº 116 

do FONAJE prevê que o magistrado poderá, de ofício, exigir que a parte 

comprove a insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade da 

justiça: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte 

comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro – São Paulo/SP).” E o Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE 

JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a 

mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - Na concessão da gratuidade de justiça é 

recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das 

circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da 

Constituição Federal (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).” É que 

insuficiente a juntada unicamente de cópias dos demonstrativos de cálculo 

das folhas de pagamentos de Num. 11337097 - Pág. 5/6, pois que 

aparentemente atípico o fato de a parte autora possuir vínculos 

empregatícios em 02 (duas) unidades escolares com subsídios base nos 

valores de R$ 4.663,89 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e 

oitenta e nove centavos - Escola Estadual Des. Milton Armando Pompeu de 

Barros) e de R$ 3.880,35 (três mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e 

cinco centavos - Escola Estadual André Antônio Maggi), que totaliza o 

montante de R$ 8.544,24 (oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e 

vinte e quatro centavos) sem ter condições de adimplir com as custas e 

despesas processuais. Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Colíder, 07 de novembro de 2018.
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REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cite-se o ESTADO DE 

MATO GROSSO para CONTESTAR a ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(NCPC, art. 335 c.c. art. 183), consignando expressamente a advertência 

a que se refere o art. 344, do citado diploma normativo. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. Por 

oportuno, deixo de designar audiência de conciliação, na forma do inciso I, 

do § 4º, do art. 334, do NCPC, em face do desinteresse da parte ré, em 

ofício encaminhado a este Juízo. Outrossim, a alegada hipossuficiência da 

parte autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 

99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido 

para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de 

recursos;” (sem destaques no original). Nesse sentir, o Enunciado nº 116 

do FONAJE prevê que o magistrado poderá, de ofício, exigir que a parte 

comprove a insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade da 

justiça: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte 
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(XX Encontro – São Paulo/SP).” E o Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE 

JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a 

mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - Na concessão da gratuidade de justiça é 

recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das 

circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da 

Constituição Federal (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).” É que 

insuficiente a juntada unicamente de cópias dos demonstrativos de cálculo 

das folhas de pagamentos de Num. 11337097 - Pág. 5/6, pois que 

aparentemente atípico o fato de a parte autora possuir vínculos 

empregatícios em 02 (duas) unidades escolares com subsídios base nos 

valores de R$ 4.663,89 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e 

oitenta e nove centavos - Escola Estadual Des. Milton Armando Pompeu de 

Barros) e de R$ 3.880,35 (três mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e 

cinco centavos - Escola Estadual André Antônio Maggi), que totaliza o 

montante de R$ 8.544,24 (oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e 

vinte e quatro centavos) sem ter condições de adimplir com as custas e 

despesas processuais. Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 
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outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 
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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.” 
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do § 4º, do art. 334, do NCPC, em face do desinteresse da parte ré, em 

ofício encaminhado a este Juízo. Outrossim, a alegada hipossuficiência da 

parte autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 
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Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
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recursos;” (sem destaques no original). Nesse sentir, o Enunciado nº 116 

do FONAJE prevê que o magistrado poderá, de ofício, exigir que a parte 

comprove a insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade da 

justiça: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte 

comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro – São Paulo/SP).” E o Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE 

JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a 

mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - Na concessão da gratuidade de justiça é 

recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das 

circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da 

Constituição Federal (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).” É que 

insuficiente a juntada unicamente de cópias dos demonstrativos de cálculo 

das folhas de pagamentos de Num. 11337097 - Pág. 5/6, pois que 

aparentemente atípico o fato de a parte autora possuir vínculos 

empregatícios em 02 (duas) unidades escolares com subsídios base nos 

valores de R$ 4.663,89 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e 

oitenta e nove centavos - Escola Estadual Des. Milton Armando Pompeu de 

Barros) e de R$ 3.880,35 (três mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e 

cinco centavos - Escola Estadual André Antônio Maggi), que totaliza o 

montante de R$ 8.544,24 (oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e 

vinte e quatro centavos) sem ter condições de adimplir com as custas e 

despesas processuais. Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Colíder, 07 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002199-41.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ARIMATEA FERREIRA MARQUES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT0008376A-B 

(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 EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO MAURÍCIO ALEXANDRE 

RIBEIRO PROCESSO n. 1002199-41.2018.8.11.0009 Requerente: JOSE DE 

ARIMATEA FERREIRA MARQUES DE SA Requerido: 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 DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/02/2019 Hora: 13:20, 

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. Bem como, da Decisão de ID: 17141591. Colíder/MT, 17 de 

dezembro de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000973-84.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. R. (AUTOR(A))

C. L. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. T. D. L. (RÉU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126080 Nr: 4583-77.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para se manifestar 

acerca dos documentos juntados nos autos no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115338 Nr: 7523-49.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, CERTIFICO que a 

parte requerente solicitou a dilação de prazo para tentar localizar a 

garantia objeto da lide, razão pela qual nos termos da portaria de nº 

03/2017 deste juízo defiro a solicitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105127 Nr: 3148-05.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DA SILVA SOBRINHO, ROBERTO 

CARLOS DIAS SERVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido a 2ª parte do 

mandado de citação, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o 

Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32316 Nr: 504-36.2010.811.0046

 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: WALTER CAETANO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 

MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31459 Nr: 2492-29.2009.811.0046

 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: FILHAZINHA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:11228, LENILDO NUNES PEREIRA - OAB:3538/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75119 Nr: 1217-35.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ALESSANDRO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de penhora on line, tendo em vista que não vislumbro nos 

presentes autos prova de que a situação econômica do executado tenha 

se alterado, de modo a justificar uma nova realização, a parte autora alega 

que transcorreu um grande lapso temporal, contudo a penhora foi 

realizada ainda no ano de 2018, sendo assim, o espaço de tempo entre a 

penhora anterior e a nova solicitação não foi amplo o suficiente para ter 

modificado a situação econômica do executado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON LINE - 

SISTEMA BACENJUD - TENTATIVA INFRUTÍFERA - REITERAÇÃO DO 

PEDIDO - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. Deve ser mantida a decisão 

que indefere o pedido de reiteração de penhora "on line", quando a 

primeira tentativa foi infrutífera, porquanto inexistentes novos elementos 

que indiquem a alteração da situação econômica da parte executada.

(TJ-MG - AI: 10118060060175001 MG , Relator: Afrânio Vilela, Data de 

Julgamento: 08/10/2013, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/10/2013)

Ademais, não se pode perpetuar de forma indefinida o processo com a 

realização de várias pesquisas quando a primeira já foi negativa e o 

credor não junta qualquer indício de que haja saldo nas contas do 

executado, ou ele possua bens penhoráveis.

Desta feita, intime-se a parte requerente para que se manifeste nos autos 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Determino, ainda, no caso de inércia da parte requerente, a suspensão do 

feito pelo período de 01 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 90827 Nr: 2487-60.2016.811.0046

 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: DAIARA ELENILZA RAMOS NOVAES, APARECIDA 

RAMOS DA SILVA

 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.

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.: 108992 Nr: 4925-25.2017.811.0046

 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: JDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENECI ALVES APOLINARIO - 

OAB:RO/1007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que seja expedida carta precatória para a comarca de Ji 

Paraná/RO a fim de que seja realizado estudo social da genitora da 

infante, a fim de avaliar as condições e o temperamento da mesma no trato 

com os filhos.

1) Na casa da Sra. Vania Fonseca dos Santos, Endereço: Rua T-20, nº 
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2331, Bairro: Nova Brasília, Ji-Paraná/RO, CEP: 76908-674, Fone: 

9.9213-4411.

Ademais expeça oficio a secretaria da Assistência Social (CRAS) de 

Rondolândia/MT para também realizar estudo social com o genitor e a 

infante, na unidade familiar onde estão inseridos.

2) Na casa do Sr. Jader Douglas Coelho Cavalcante, Endereço: Rua Carmo 

de Castilho, Nº 61, Centro, Rondolândia/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115868 Nr: 282-87.2018.811.0046

 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: TIHOLOSESE KAWEKWARESE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposto por TIHOLOSENETO ANIHIARE ENAWENERO em face 

do BANCO ITAU BMG, ambos qualificados nos autos.

A decisão de fls. 45 determinou que a autora emendasse a inicial juntando 

extrato do INSS com nome do autor.

Foi certificado o decurso do prazo para realização de emenda a inicial (fls. 

46).

 Decido.

 Tendo em vista que o autor não cumpriu as diligencias determinadas, 

aplico o artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito.

Obedecidas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 107490 Nr: 4249-77.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WGAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a notória ausência de Defensor Público nesta Comarca, 

nomeio como Defensor Dativo, o Dr. Osmar Luiz Pretto, para atuar em 

favor da parte ré.

Em razão da nomeação do defensor dativo, arbitro o valor de 2 URH a 

títulos de honorários, valor esse que será pago, pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso, afinal tal órgão possui orçamento próprio.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98513 Nr: 245-94.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDECY GAMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18473-A, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A, 

MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ora, se a parte já foi buscada em todos os endereços conhecidos, 

significa dizer que ela se encontra em local incerto e não sabido, dessa 

forma, reitero que a parte deve se manifestar se possui interesse na 

citação por edital.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 82960 Nr: 4215-73.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORALDA BATISTA DE MATOS BICALHO , 

MOACIR DIAS BICALHO NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Vistos.

1 – Indefiro a solicitação de penhora on line, vez que a exequente não 

cumpriu o disposto no artigo 798, I, “b”, do Código de Processo Civil.

2 – Desta feita, determino que a parte credora junte o valor atualizado da 

dívida, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 801 do CPC) para posteriormente 

ser deliberado sobre a realização ou não da penhora.

3 – Intime-se.

4 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79625 Nr: 3018-83.2015.811.0046

 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): MAURO ANTÔNIO BREDA, ROSANGELA 

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: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:MT - 4908

 Vistos.

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 vez que 

os documentos se encontram à disposição na secretaria da vara. 

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

 Cod. Proc.: 71325 Nr: 3618-41.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES - CEMAT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA & SAMPAIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO LOADYR DA 

SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 597,76 requerida 

pela parte autora nos presentes autos, visto que o executado NOME: 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATO-GROSSENSES S/A/, CNPJ: 

03.467.321/0001-99 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73238 Nr: 413-67.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÁRIO ALVES BARBOSA

 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.

Nota-se que o perito não respondeu a impugnação acostada às fls. 

147/155.

Portanto, INTIME-SE o perito a se manifestar acerca desta no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ademais, verifica-se ainda que o benefício concedido na liminar fora 

cessado pela Autarquia Federal.

Diante do exposto, DETERMINO que a gestora geral solicite a 

implementação do benefício conforme abaixo discriminado por meio do 

sistema Jus Convênios:

 1. Nome do Segurado: DÁRIO ALVES BARBOSA

2. Benefício concedido: Auxílio Doença

3. Data do início do benefício: 11.11.2014

INTIME-SE o INSS – Instituto Nacional de Seguro Social – para cumprir a 

obrigação de fazer que lhe fora imputada, restabelecendo o benefício.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88702 Nr: 1788-69.2016.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGMDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 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. Ciência ao MPE. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 91366 Nr: 2719-72.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LENICE RIBEIRO FILOMENA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDILON TORRES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme certidão de fls. 57, nota-se a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu com a obrigação, 

impondo-se assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, 

do CPC.

 D E C I D O .

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no artigo 924, inciso II 

do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao MPE.

 Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112343 Nr: 6316-15.2017.811.0046

 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: APARECIDA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE em todos os seus termos a presente 
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ação, extinguindo o feito na forma do artigo 487, I do CPC, com julgamento 

de mérito, para o fim de determinar que o INSS proceda a pensão por 

morte, nos seguintes termos:a)o nomeo segurado: JOSÉ LUIZ 

RAMOS;b)nome da beneficiária: APARECIDA FRANCISCA DA SILVA 

PEREIRA;c)o benefício concedido: pensão por morte;d)a data de início do 

benefício: 07.04.2017e)data do início do pagamento: 30 dias da data da 

intimação da sentença, vez que deferida neste ato a antecipação de 

tutela.Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e 

diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já 

enfrentadas na presente decisão, DEFIRO a antecipação de tutela, para o 

fim de determinar o estabelecimento da pensão por morte, nos termos já 

expressos no dispositivo da sentença, em 30 dias. CONDENO o INSS a 

pagar à parte autora APARECIDA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA, após o 

trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a 

data do ajuizamento da ação, aplicando-se para a atualização da 

condenação os critérios de pagamento de juros moratórios e de correção 

monetária estipulados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado 

pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e alterado pela Resolução/CJF 

267, de 02/12/2013 ou versão mais atualizada por ocasião da execução 

do julgado.CONDENO o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no 

percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do 

STJ.Em atenção ao artigo 496, § 3º, I do Código de Processo Civil, deixo de 

remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente 

pelo teor da Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação 

não engloba as prestações vincendas.Isento o INSS do pagamento das 

custas processuais.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 80046 Nr: 3205-91.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique a senhora gestora se o mandado de prisão já foi inscrito no 

BNMP.

Aguarde-se o cumprimento do Mandado de Prisão.

Ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 129396 Nr: 5977-22.2018.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 DELIBERAÇÕES

1) Considerando o relatório psicológico, defiro o pedido do MPE para 

determinar o desabrigamento das crianças Hallana Vitória Arruda e José 

Eduardo Salomão Arruda.

 2) Determino ainda que o agente da infância e adolescência faça visitas 

semanais nos próximos 3 meses e quinzenais por mais 2 meses, 

totalizando 5 meses de visitas. Cada visita deve gerar um relatório a ser 

juntado nos autos.

 3) Determino ainda que o conselho tutelar faça visitas semanais pelos 

próximos 02 meses, devendo ao final juntar um relatório nos autos.

4) Por fim, determino que o CREAS apresente em 3 meses novo estudo 

psicológico mostrando a evolução do caso.

5) Expeça-se a guia de desabrigamento.

6) Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 129515 Nr: 6023-11.2018.811.0046

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSB, TPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 DELIBERAÇÕES

1. Sai à defesa intimada a apresentar a defesa no prazo legal.

 2. Arbitro 01 URH em favor da douta advogada que acompanhou o 

adolescente Tiago Preisigke Sobrinho no ato ante a inexistência de 

Defensor Público nesta comarca. Tal valor deverá ser pago pela 

Defensoria Pública tendo em vista que o ente possui orçamento próprio.

3. Indefiro o pedido da defesa do adolescente Ruan Da Silva Brun, por 

considerar que o ato de extrema gravidade principalmente considerando 

que nesta solenidade o adolescente Tiago declarou que recebeu ameaça 

de morte caso não se calasse sobre os fatos. Infelizmente, o adolescente 

que, in tese, comete o ato infracional de estupro de vulnerável, e 

posteriormente ameaça de morte um dos envolvidos merece ser internado. 

Ressalto ainda que os envolvidos ameaçados devem ter sua vida 

protegida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123102 Nr: 3392-94.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista que o prazo para a parte embargada apresentar 

contestação transcorreu conforme certidão de fl. 52, intime-se a parte 

autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que entender de 

direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75139 Nr: 1221-72.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR FRANCISCO DA SILVA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOUR ONE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL MARINO FURLAN - 

OAB:287609

 Vistos.

Defiro o pedido retro, cite-se o Banco Itaú S/A por meio de carta com 

Aviso de Recebimento, no endereço constante nos autos à fl. 159.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101291 Nr: 1537-17.2017.811.0046

 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 DE FÁTIMA ARAÚJO ÁVILA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBE BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115159 Nr: 7453-32.2017.811.0046

 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: CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 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.: 101339 Nr: 1565-82.2017.811.0046

 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: ALCIDES LEOBINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339/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.: 75680 Nr: 1450-32.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO APARECIDO LOURENÇO FERREIRA

 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.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122529 Nr: 3172-96.2018.811.0046

 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: PAULINA NAMBIKUARA WAKALITESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Posto isso, julgo improcedente o pedido do autor, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa por conta da parte 

autora. Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o benefício da 

justiça gratuita.P. I. Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122259 Nr: 3054-23.2018.811.0046

 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: CARLINDA NAMBIQUARA KITHÃULU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Posto isso, julgo improcedente o pedido do autor, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa por conta da parte 

autora. Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o benefício da 

justiça gratuita.P. I. Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121962 Nr: 2930-40.2018.811.0046

 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: ANITA NAMBIKUARA SAWENTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Posto isso, julgo improcedente o pedido do autor, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa por conta da parte 

autora. Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o benefício da 

justiça gratuita.P. I. Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121946 Nr: 2923-48.2018.811.0046

 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: ANITA NAMBIKUARA SAWENTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Posto isso, julgo improcedente o pedido do autor, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa por conta da parte 

autora. Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o benefício da 

justiça gratuita.P. I. Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121928 Nr: 2907-94.2018.811.0046

 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: ANITA NAMBIKUARA SAWENTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Posto isso, julgo improcedente o pedido do autor, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Custas processuais e 
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honorários advocatícios em 10% do valor da causa por conta da parte 

autora. Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o benefício da 

justiça gratuita.P. I. Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116377 Nr: 476-87.2018.811.0046

 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: WAYARITIWALI KAYOKASEATOKWE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Posto isso, julgo improcedente o pedido do autor, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa por conta da parte 

autora. Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o benefício da 

justiça gratuita.P. I. Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89935 Nr: 2195-75.2016.811.0046

 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: FAUSTINA DOS SANTOS ALGARANHA RODAS

 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.

Tendo em vista as informações juntadas pelo INSS à fl. 105, intime-se a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar o que entender 

de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96743 Nr: 5144-72.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 Vistos.

ACOLHO o parecer ministerial (fls. 197) e HOMOLOGO a desistência da 

oitiva das testemunhas não localizadas.

 Por fim, DECLARO encerrada a instrução processual.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentação das 

alegações finais, e em seguida ao defensor do réu.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117779 Nr: 1048-43.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, HEITOR VANSAN MUNIZ - OAB:20939/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7074/MT

 Código 117779.

Vistos.

Tenho como irrelevante a realização do depoimento pessoal, vez que a 

tese da embargante é que os juros são exorbitantes, de forma o 

depoimento pessoal do embargante em nada importaria.

 Considerando que o embargado só requereu o depoimento pessoal (fls. 

54) e o embargante sequer se manifestou (fls. 56), intimem-se as partes 

para apresentarem suas alegações finais.

P. I.

 Comodoro/MT, 18 de dezembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121258 Nr: 2600-43.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V S COMÉRCIO DE MÓVEIS INTERIORES LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Cite-se o polo passivo por edital, conforme solicitado.

 2 - Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o edital, correndo da data da 

primeira publicação.

3 - Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio curador especial, o 

douto representante da Defensoria Pública.

 4 - Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Comodoro/MT, 18 de dezembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104784 Nr: 3003-46.2017.811.0046

 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: CINOMAR MARTINS DE SOUZA

 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.

Considerando que a requerente não compareceu na pericia agendada, 

intime-se a citada pessoalmente para dar andamento no processo, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100762 Nr: 1263-53.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR APARECIDO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Código 100762.

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 149, afinal, in tese, se aplica aos autos o disposto 

no artigo 384 do CPP.

 Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova 

definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos 

de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, 

o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 

(cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em 
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crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito 

oralmente

Ressalto que o MPE deseja a oitiva apenas de Victor Manoel Cardoso da 

Conceição. Desde já determino a expedição de carta precatória.

 Em relação ao rol apresentado, importante dizer que a defesa 

reapresentou 9 testemunhas para serem ouvidas, porém o § 4º do artigo 

384 do CPP informa que:

§ 4o Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até 3 (três) 

testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando o juiz, na sentença, 

adstrito aos termos do aditamento.

Desta forma deve a defesa readequar o rol, indicando apenas 03 

testemunhas.

Desde já solicito à defesa que se manifeste informando o juízo se tais 

testemunhas devem ser de fato reinquiridas, vez que várias testemunhas 

já foram ouvidas nos presentes autos.

Por ora, indefiro o pedido de acareação, afinal a solicitação da defesa não 

aponta quais as divergências relevantes que justificam a realização de 

acareação, nos termos do artigo 229 do CPC.

Por fim, em relação à insignificância, tal tese será apreciada quando a 

sentença for prolatada.

P. I.

 Comodoro/MT, 18 de dezembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60750 Nr: 2542-50.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RODRIGUES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988

 Vistos.

Considerando o teor do ofício de fls. 195, determino que seja oficiado à 

SEJUD solicitando que seja esclarecido em quais unidades prisionais os 

referidos custodiados se encontram segregados, caso ainda estejam 

presos.

 1- Alessandro da Silva Vieira - Elessandro da Silva Vieira;

2- Benedito Rodrigues da Silva;

 3- Daniel Evangelista da Silva;

 4- Delvi Varela de Jesus;

 5- Edivaldo Silva da Costa;

 6- Francisco José Santos;

 7- Isaque Roseno de Souza;

 Determino que o ofício contenha cópia da documentação encaminhada 

pela diretora da cadeia, afinal em tais documentos constam a qualificação 

das testemunhas.

 Com a chegada da informação, autos conclusos para designação de 

audiência.

Ciência ao MPE.

P. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122157 Nr: 3000-57.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

Mantenho a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Recebo os recursos em sentido estrito, com fundamento no artigo 587 do 

Código de Processo Penal.

Haja vista a apresentação das contrarrazões remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para apreciação do 

recurso interposto, com as homenagens de estilo.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89583 Nr: 2078-84.2016.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NIW, ACW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Autos ao MPE para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81119 Nr: 3564-41.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LESEUX TRANSPORTE LTDA, ZENI ANTONIO 

LESEUX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 81119.Vistos.Decreto a revelia do réu.Considerando que a 

avaliação já foi realizada, passo a designar o leilão do bem penhorado nos 

autos.Ressalto que esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser 

publicado na imprensa oficial, sendo que posteriormente tal edital será 

complementado pelo leiloeiro.Com base no Art. 730 do CPC/2015, 

determino a realização de leilão público para alienação dos bens 

penhorados, assim descritos resumidamente:DATA, HORA E LOCAL DE 

REALIZAÇÃO DO LEILÃO. 1ª) 13 de Março de 2019, a partir das 13:00 

horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.brCaso leilão presencial e online 

constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – Comodoro – MT 

e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.2ª) 13 de Março de 2019, a partir 

das 14:00 horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.brCaso leilão 

presencial e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato 

G r o s s o  –  C o m o d o r o  –  M T  e  p e l o  s i t e 

www.balbinoleiloes.com.br.DESIGNAÇÃO (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121261 Nr: 2601-28.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane de Almeida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:12482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANE CARDOSO 

MACAREVICH - OAB:30264/RS, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:30.820/RS

 Vistos.

As partes são legitimas.

Conforme a certidão de fls. 58, a parte embargada foi devidamente citada, 

deixando transcorrer o prazo sem apresentar defesa.

Artigo 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Isso posto, opera-se a preclusão contra o banco embargado, motivo pelo 

qual lhe aplico os efeitos da revelia.

Especifique a parte requerida quais provas que pretende produzir no 

prazo de 15 dias com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento.

Caso solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol de 

testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento.

Após, venham os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84240 Nr: 435-91.2016.811.0046
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 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: ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR, Edneia Aparecida 

Simarelli Rego, CARLOS FERNANDO MARCHI, OSCAR LANDGRAF 

JÚNIOR, Imar Aparecida Simarelli Landgraf, Rosimeire Aparecida Simarelli 

Marchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fulano de Tal, BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ZORZAN ALVES - 

OAB:71424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10917-A, EDSON EMILIO SPAGNOLLO - OAB:38105, RODRIGO 

DIRENE DE MORAES - OAB:13878, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11004-B/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34271 Nr: 2456-50.2010.811.0046

 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: APARECIDO ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABMAEL MANOEL DE LIMA - 

OAB:48633, SÔNIA REGINA FACINCANI DE LIMA - OAB:230964/ SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º, da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo os advogados substabelecidos do 

autor acerca do despacho de fls. 191, conforme determinação de fls. 198, 

in verbis: "Vistos: O advogado Leonardo Randazzo Neto, OAB/MT 

3.504-A, peticionou às fls. 195 acostando e-mail da parte requerendo o 

substabelecimento sem reserva de poderes a outro causídico.Assim, 

considerando os documentos colacionados, revogo a decisão que 

declarou perdida a prova testemunhal e determino que sejam intimados os 

advogados substabelecidos (fls. 197-v) acerca do despacho de fls. 191. 

Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104834 Nr: 3022-52.2017.811.0046

 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: JOSE WILSON MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:27.474 OAB/DF

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125932 Nr: 4548-20.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLENO NEVES DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para se manifestar 

acerca dos documentos juntados nos autos no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100508 Nr: 1131-93.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FILIPPI TOMÉ, ALFREDO FELIPPI 

TOMÉ, ADEMIR FILIPPI TOME, MARLI TERESINHA MAITO TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO ROLIM DE MOURA - 

OAB:3707

 Vistos.

Trata-se de ratificação do acordo extrajudicial apresentado ao poder 

judiciário para homologação da cláusula incluída.

Decido.

Tendo em vista a minuta juntada 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.

Certifique-se a existência de custas e intime-se o executado para 

realização do pagamento.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92530 Nr: 3185-66.2016.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE COMODORO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDO PEDRO TESTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Vistos.

 Cumpra-se a decisão proferida pela Justiça Federal (ref. 22).

Intime-se o advogado para que informe a conta para liberação da fiança 

depositada.

 Expeça-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001415-50.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. D. S. (AUTOR(A))

S. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES OAB - MT25314/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. F. G. (RÉU)

J. R. M. (RÉU)

 

ANEXO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001495-14.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS MORESCHI (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001495-14.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: TIAGO HENRIQUE 

DOS SANTOS MORESCHI Vistos. Determino que o requerente recolha as 

custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do feito. Comodoro , 18 de dezembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001076-91.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. R. A. (EXEQUENTE)

M. A. R. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

SILVANA RIBEIRO RODRIGUES OAB - 057.212.581-01 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001076-91.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MARKOS ANTONIO RODRIGUES AMORIN, LARA SILVIA 

RODRIGUES AMORIM REPRESENTANTE: SILVANA RIBEIRO RODRIGUES 

EXECUTADO: MARCERIO BARBOSA AMORIM Vistos. Considerando que 

atualmente esta comarca encontra-se desprovida de defensor público, 

NOMEIO a (o) advogada (o) Osmar Luiz Pretto para representar os 

interesses da parte requerida/executada na qualidade de defensora (o) 

dativa (o), devendo a (o) mesma (o) ser intimada (o) pessoalmente e após 

ter vista dos autos DE FORMA ELETRÔNICA, para manifestar nos autos, 

no prazo legal, bem como para todo trâmite processual. Notifique a (o) 

causídica (o) que os honorários serão arbitrados individualmente levando 

em conta a natureza da causa e a qualidade dos atos processuais 

praticados, na forma do artigo 22 da Lei nº 8.906/94. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000313-90.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000313-90.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MAICON LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS VISTOS. BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A ajuíza Ação Busca e Apreensão contra MAICON 

LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS todos devidamente qualificados. 

Sustentou em apertada síntese que as partes celebraram negócio jurídico 

entre si e que pelas operações financeiras efetivadas pelo 

demandado/executado este deu o bem móvel, qual seja, marca FIAT, 

modelo STRADA WORKING CD, chassi n.º 9BD27804MD7702504, ano de 

fabricação 2013 e modelo 2013, cor BRANCA, placa OBG6938, renavam 

00564737500 como garantia pelo pagamento da dívida. Requereu tutela 

urgência para o fim de o bem móvel descrito seja apreendido e no mérito a 

procedência da demanda para o fim de a propriedade do veículo em 

questão seja consolidada em favor do autor. Juntou documentos. 

Derradeiramente as partes apresentaram acordo nos autos de ID 

15558745 . É o relatório. Fundamento e decido. Mérito. Nesse quadrante 

processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Ante a informação de que o 

requerido/executado e a parte autora/exequente celebraram acordo 

conforme se insere dos autos. Afiro a regularidade do acordo celebrado 

nos autos, sendo as partes capazes e legítimas para tanto, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: ... 

III - homologar: ... b) a transação; Conforme se extrai do teor do conteúdo 

do expediente que instrumentalizou o acordo extrajudicial, 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, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos de ID 15558745 para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta. Remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor para o fim de ser certificado nos autos se houve o devido 

recolhimento das custas processuais, bem como para que sejam feitas as 

anotações devidas. Honorários advocatícios e despesas processuais 

conforme acordado pelas partes e, na ausência deverão ser divididas 

igualmente [art. 90, §2º, CPC]. Após, com o trânsito em julgado, e não 

havendo mais pendências, remetam-se os autos ao arquivo. P. I. C. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001297-74.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. L. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. J. D. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001297-74.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: DELONIR MARIA LUPATINI DE BALDI REQUERIDO: 

FRANCISCO DE JESUS DE BALDI Vistos. Trata-se de Ação de divórcio c/c 

alimentos e danos morais proposta por DELONIR MARIA LUPATINI contra 

FRANCISCO DE JESUS DE BALDI todos devidamente qualificados nos 

autos. Aduziu o autor em apertada síntese que se casou com o requerido 

em 01/03/1985 e que diante da descoberta da infidelidade amorosa por 

parte deste tornou-se insustentável a continuidade da vida em comum. 

Argumenta que no decorrer da convivência matrimonial amealharam bens 

passíveis de partilha e que é dependente economicamente daquele. Para 

tanto, pleiteia alimentos provisórios a serem fornecidos pelo requerido. No 

mérito, requereu a procedência mediante a decretação do divórcio, partilha 

dos bens e fixação de indenização. É o relato do necessário. Fundamento 

e decido. Ab initio, em análise perfunctória, verificado o preenchimento 

dos re-quisitos do Art. 319 do CPC e do Art. 3º da Lei Federal n.º 

5.478/68, recebo a petição inicial. Processe o presente feito sob o pálio do 

segredo de justiça – arts. 11 e 189 do CPC. Da assistência judiciária 

gratuita. Nos termos do Art. 99, §§2º e 3º do CPC, em que pese não ser 

abso-luta a presunção de hipossuficiência, não visualizo, por ora, nos 

autos elementos para afastá-la, razão pela qual defiro o benefício em 

questão, ressalvado prova posterior em sen-tido contrá-rio. Da tutela de 

urgência requerida. A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros 

está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a 

separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte 

em relação à outra, observando-se, sempre, o binômio 

necessidade-possibilidade. Assim, dispõem os arts. 1.694 e 1.695 do CC, 

in verbis: “Art. 1.694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros 

pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo 

compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 

necessidades de sua educação. § 1º Os alimentos devem ser fixados na 

proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada.” No caso em testilha, por ora, tenho que restou demonstrado a 

dependência econômica da autora, vez que esta narra que o varão era o 

provedor da família enquanto a autora se dedicava às atividades do lar, 

sendo pois cabível a fixação de alimentos em seu favor. Ante o exposto, 

FIXO alimentos provisórios em favor da autora em 10% dos ganhos 

líquidos do requerido. Designo audiência de conciliação/mediação 

consoante pauta do CEJUSC (22 de janeiro de 2019 às 13h:00min) e após, 

cite-se a parte requerida pessoalmente no endereço acostado nos autos 

para comparecer à audiência de mediação e conciliação fazendo-se 

constar as advertências a que faz menção o art. 695,§ 4º, CPC. Consigno 

que o mandado de citação deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, contudo deverá fazer menção ao que dispõe o art. 695,§1º, 

CPC. Notifique-se o CEJUSC deste juízo a data para qual foi designada a 
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audiência. Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala 

de audiência do CEJUSC deste juízo. Consigno que a citação deverá 

ocorrer com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data em que foi 

designada a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 695, §2º, 

CPC. Expeça-se o necessário. Notifique-se o MP. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001396-44.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE BELUSSI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA MUNICPAL DE VEREADORES (IMPETRADO)

ANTONIO CARMOS PINHEIRO DE OLIVEIRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001396-44.2018.8.11.0046. 

IMPETRANTE: ROSELAINE BELUSSI IMPETRADO: ANTONIO CARMOS 

PINHEIRO DE OLIVEIRA, CAMARA MUNICPAL DE VEREADORES Vistos. 

Trata-se de Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por 

ROSELAINE BELUSSI contra o presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE 

COMODORO – MT e ELISSON SANCHES DE LIMA todos devidamente 

qualificados. Aduziu em síntese que no dia 04/12/2018, fora provocado 

administrativamente o impetrado referente a pedido de desclassificação do 

candidato nº 01 - cargo 013 - Contador, ora segundo impetrado, sob o 

argumento de que este não obstante não tenha preenchido todos os 

requisitos previstos no edital tenha sido convocado a tomar posse. 

Noticiou nos autos que sem a devida análise do pedido administrativo, o 

primeiro impetrado, através da Portaria 45/2018,convocou o segundo 

impetrado para tomar posse para o cargo de contador em razão da 

aprovação no concurso público 001/2018 homologado através da Portaria 

035/2018. Argumentou que o segundo impetrado aprovado em primeiro 

lugar para o referido cargo de contador, Sr. ELISSON SANCHES DE LIMA, 

teria comprovado apenas 8 meses e 13 dias, da experiência técnica 

exigida, enquanto que o edital previa a necessidade de comprovação de 

período de no mínimo 02 (dois) anos atuação na área de contabilidade 

pública efetuada em órgãos, autarquias ou entes públicos. Requereu em 

sede de liminar ordem de suspensão do ato solene de posse, do segundo 

impetrado, qual seja, ELISSON SANCHES DE LIMA. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Recebo a emenda da inicial. Sobre a concessão de 

medida liminar em mandado de segurança, o art. 1º, caput, da Lei nº 

12.016/09, assim dispõem, “in verbis”: “Art. 1º. Conceder-se-á mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo 

receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e 

sejam quais forem as funções que exerça.” Isso significa dizer que é 

possível à concessão de mandado de segurança desde que haja prova 

concreta da ameaça a direito líquido e certo, ainda que para fins 

preventivos, ou seja, a ação constitucional mandamental não pode ser 

aparelhada destituída da suficiente prova documental do direito pelo qual 

se quer ver afastado o perigo (STJ, AgRg no AREsp 450.369/MA, 

Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 252.2014, DJe 

19.3.2014). Registro que para a concessão da liminar mister se faz a 

presença de dois requisitos: plausibilidade do direito substancial invocado 

(“fumus boni juris”); possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil 

reparação (“periculum in mora”). Ab initio, analisando superficialmente a 

lide, observo, claramente, a relevante fundamentação exposta na peça 

basilar, suficiente para a configuração da ineficácia da medida caso 

deferida somente ao final da lide, o que justifica, portanto, o deferimento 

da tutela de urgência requestada. No caso sub judice, ficou caracterizado 

o fumus boni iuris, pois, o edital lançado em que foram submetidos à 

avaliação impetrante e segundo impetrado enumera como um de seus 

requisitos a necessidade de comprovação no ato da posse de no mínimo 

02 anos de atividade na área de contabilidade pública, nos termos da Lei 

municipal n.º 1.756/2018. No que tange ao periculum in mora este restou 

demonstrado, considerando o prejuízo ao erário ante a nomeação em tese 

de candidato que não possui todas as exigências contidas nos edital. Ante 

o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar à autoridade impetrada, 

qual seja, presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO – MT que 

se abstenha de efetuar termo de posse em favor de ELISSON SANCHES 

DE LIMA para o cargo de provimento efetivo de contador da câmara 

municipal. Notifique-se o (s) Impetrado (s), do conteúdo da inicial, com a 

cópia do documento, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que entender pertinentes. Dê-se ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, querendo, 

ingresse no feito, nos moldes do art. 7°, inciso II, da Lei nº 12.016, de 

2009. Decorrido este prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista dos 

autos ao ilustre presentante ministerial em 10 (dez) dias. Com ou sem 

manifestação, certifique-se e, venham os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se e cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89900 Nr: 2176-69.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE CORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JÚLIO KRIGNL, JUSSARA REBELLO 

FLORES KRIGNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULCINEIA BISI - OAB:59743

 Tendo em vista o teor da certidão de ref: 69, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de intimar a parte requerente para, querendo, 

menifestar-se no feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40202 Nr: 1217-40.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR CELSULINO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O

 Fica a parte requerida intimada a manifestar-se quanto ao cálculo de 

pena.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63505 Nr: 1640-63.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FELIPPI TOMÉ, INÊS ZANDONAI 

TOMÉ, ZELIR SALETE TOMÉ, WILSON FILLIPI TOMÉ, ASSIS FILIPPI TOMÉ, 

INES CORTINA TOME, GILBERTO FILIPPI TOMÉ, ADEMIR FILLIPI TOMÉ, 

MARINES FILLIPI TOMÉ DA SILVA, MARILANDIA FILLIPI TOMÉ TREVISOL, 

PAULO CESAR FILLIPI TOMÉ, CRISTIANO FILLIPI TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA FONSECA CORREA - 

OAB:MT/7.041, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:MT/8187-B

 Ficam as partes intimadas, na pessoa de seus advogados, da r. decisão 

de fls.: 109, dos autos em epígarfe, a qual designou Audiência de 

Conciliação, para o dia: 31/01/2019 às 13h00min, a ser realizada na sala 

de audiências do CEJUSC deste Juízo.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60546 Nr: 2327-74.2012.811.0046

 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: JAIRO DE ANDRADE AMORIM SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA FREITAS SPAGNOL - 

OAB:17697/B, VILSON PEDRO NERY - OAB:8015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR PEREIRA FERRAZ - 

OAB:3558-B/MT, YURI SILVA DIAS - OAB:16729-A

 VISTOS.

Cumpra-se na íntegra a decisão retro.

Comodoro/MT, 11 de dezembro 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.: 13974 Nr: 1869-38.2004.811.0046

 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: RITA CAETANO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIZE RENATA GALONI - OAB:, 

ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De proêmio, verifico que a decisão de fl. 185 foi dada de maneira 

equivocada, pelo que passo a corrigi-la.

 Trata-se de Ação de Procedimento Ordinário ajuizado por Rita Caetano da 

Costa em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Às fls. 183/184 foi efetuado o levantamento dos valores referentes ao 

pagamento da RPV.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Quanto ao requerimento de fl. 182, indefiro porquanto já houve 

levantamento dos valores. Ademais, irresignado poderá o advogado 

subscrevente manejar ação própria, sendo incabível a discussão de tais 

valores nestes autos.

Havendo o executado adimplido a obrigação, a extinção do feito é medida 

que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do art. 924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119369 Nr: 1729-13.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDO, LG, CRDA, WSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT, THIAGO CONCEIÇÃO SILVA - OAB:, THIAGO 

CONCEIÇÃO SILVA - OAB:24435/O

 Vistos.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público.

Expeça-se precatória para o interrogatório dos denunciados à Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119742 Nr: 1860-85.2018.811.0046

 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: CAMILA DUTRA FONTOURA, ELDA DUTRA 

GONÇALVES, JOSÉ FONTOURA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730-B/MT, POLLYANA P. ABUD ROLIN - OAB:OAB/MT19912-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 VISTOS.

Defiro o pleito de depoimento pessoal do requerido e prova testemunhal.

 Designo o dia 06 de fevereiro de 2019 às 14h30min para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se pessoalmente o requerido para prestar depoimento pessoal, 

constando no mandado que se presumirão confessados os fatos contra 

ele alegado, caso não compareça, ou comparecendo se recuse a depor 

(CPC, Art. 385, § 1º).

Expeça-se carta precatória para oitiva da testemunha arrolada à fl. 115.

Intimem-se.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 79307 Nr: 2914-91.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON COIMBRA DA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CIVIL E INDUSTRIAL S/A 

CONSISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370, CLAUZIO BARBOSA CARVALHO - 

OAB:11457-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO LUIZ KUGELMAS - 

OAB:15335 SP

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06/02/2019, às 

14h40min.

Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenham ciência 

desta decisão e comprovem nos autos, com antecedência mínima de 03 

(três) dias da data da audiência, a intimação das testemunhas, sob pena 

de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, §§ 1º, 2º e 

3º, do NCPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62431 Nr: 513-90.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:18406/A, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8.184-A

 VISTOS.

Assim dispõe o art. 598, da C.N.G.C/MT: Os pedidos de desarquivamento 

de processos arquivados definitivamente para extração de cópias ou 

pedido de vistas de processos que não imponham a realização de ato 

jurisdicional devem ser enviados diretamente à Central de Arquivo ou 

Setor Responsável pelo Arquivamento, que observará o devido 

recolhimento das custas pertinentes, mediante conferência da Guia de 

Recolhimento.

 Nessa senda, deixo de apreciar o pedido de desarquivamento devedendo 

a parte proceder nos moldes do art. 598 e seguintes da C.N.G.C/MT.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 14 de dezembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 115885 Nr: 285-42.2018.811.0046

 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: TRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE CAMARGO - 

OAB:23187-B

 Vistos.

 LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA interpõe embargos de declaração 

contra a sentença, requerendo o reajuste dos honorários fixados a título 

de nomeação.

É o necessário.

Decido.

A pretensão do embargante prospera.

Analisando o feito, verifico que a sentença proferida nada declarou 

acerca dos honorários para o douto causídico que patrocinou a defesa da 

parte autora.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração de ref. 36 

para ratificar a fixação de honorários advocatícios em favor do causídico 

Dr. LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - OAB/MT- 23071-B, em 02 URH.

 Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71069 Nr: 3502-35.2014.811.0046

 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: USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA, LECCA 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOPÁR S.A., Formiquimica Comércio e 

Industria Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DE 

MORAES - OAB:134.498/RJ, ANDRÉA DOS SANTOS SILVA - OAB:, 

ELIZÂNGELA AZEREDO DA SILVA - OAB:, FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149, RAFAELLA SAVAGET MADEIRA - OAB:150.596/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER COELHO - 

OAB:151555/SP, FERNANDO YOSHIO IRITANI - OAB:276553/SP

 (...).Assim, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.Publique-se. Intimem-se.Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19484 Nr: 652-86.2006.811.0046

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEMINOVA BRASIL LTDA, PRA-CAMPO - 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, ANDREMAQ 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP/76458, GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA - OAB:3966, SÉRGIO 

ARTHUR DIAS FERNANDES - OAB:116.570/SP

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de 01 mês para extração de 

cópias e certidões pelos interessados. Outrossim, impulsiono o presente 

feito para intimar o promovente da medida, para retirar os autos em 

cartório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27934 Nr: 2079-50.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR FOLETO, GELSON IVAN FOLETO, 

MABEL APARECIDA FOLETO, NEUSA DETOFOL FOLETO, MARLA 

PARMEGGIANI, RODRIGO MASCARELLO, GILBERTO BASILIO TRAVI, 

JOCELITO FOLETO, ELAINE MARIA SCHNEIDER FOLETO, DENISE LAHUTE 

TRAVI, MARCELO LAHUTTE TRAVI, FELIPE LAHUTTE TRAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT, MATEUS PAVÃO - OAB:6218/RO

 Impulsiono o presente feito para intimar as partes para se manifestarem, 

no prazo de 15 dias, conforme decisão de fl. 231.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37146 Nr: 1845-63.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA, GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, VIVIENE BARBOSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Impulsiono o presente feito para intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado, para manifestar-se quando ao alvará expedido, dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99698 Nr: 720-50.2017.811.0046

 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: PAULO SÉRGIO PAZ DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOIR GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BOSCO FAGUNDES 

JUNIOR - OAB:314627

 Certifico e dou fé, com a manifestação do perito de Ref; 88, utilizo-me 

deste para intimar a parte requerente, para manifestar novo honorário, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38150 Nr: 2848-53.2011.811.0046

 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: CRÉLIA MACHADO DE OLIVEIRA KAPLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a impugnação à execução é tempestiva. Outrossim, 

impulsiono o feito para a parte requerente manifestar-se o que entender 

de direito, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61675 Nr: 3521-12.2012.811.0046

 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: SIDNEI SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE 
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MATO GROSSO, MARCOS TOSHIO YAMAMOTO - FISCAL DA SEFAZ/MT, 

GILBERTO COLOGNESE VALANDRO - SUPERVISOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa 

de seus advogados, para que tenham ciência do retorno dos autos da 2ª 

Instância, bem como manifestarem-se o que entenderem de direito, dentro 

do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76126 Nr: 1605-35.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:12482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão acostado nos autos na ref: 53, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente 

para, querendo, requerer o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001396-44.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE BELUSSI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA MUNICPAL DE VEREADORES (IMPETRADO)

ANTONIO CARMOS PINHEIRO DE OLIVEIRA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001396-44.2018.8.11.0046. 

IMPETRANTE: ROSELAINE BELUSSI IMPETRADO: ANTONIO CARMOS 

PINHEIRO DE OLIVEIRA, CAMARA MUNICPAL DE VEREADORES Vistos. 

Trata-se de Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por 

ROSELAINE BELUSSI contra o presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE 

COMODORO – MT e ELISSON SANCHES DE LIMA todos devidamente 

qualificados. Aduziu em síntese que no dia 04/12/2018, fora provocado 

administrativamente o impetrado referente a pedido de desclassificação do 

candidato nº 01 - cargo 013 - Contador, ora segundo impetrado, sob o 

argumento de que este não obstante não tenha preenchido todos os 

requisitos previstos no edital tenha sido convocado a tomar posse. 

Noticiou nos autos que sem a devida análise do pedido administrativo, o 

primeiro impetrado, através da Portaria 45/2018,convocou o segundo 

impetrado para tomar posse para o cargo de contador em razão da 

aprovação no concurso público 001/2018 homologado através da Portaria 

035/2018. Argumentou que o segundo impetrado aprovado em primeiro 

lugar para o referido cargo de contador, Sr. ELISSON SANCHES DE LIMA, 

teria comprovado apenas 8 meses e 13 dias, da experiência técnica 

exigida, enquanto que o edital previa a necessidade de comprovação de 

período de no mínimo 02 (dois) anos atuação na área de contabilidade 

pública efetuada em órgãos, autarquias ou entes públicos. Requereu em 

sede de liminar ordem de suspensão do ato solene de posse, do segundo 

impetrado, qual seja, ELISSON SANCHES DE LIMA. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Recebo a emenda da inicial. Sobre a concessão de 

medida liminar em mandado de segurança, o art. 1º, caput, da Lei nº 

12.016/09, assim dispõem, “in verbis”: “Art. 1º. Conceder-se-á mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo 

receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e 

sejam quais forem as funções que exerça.” Isso significa dizer que é 

possível à concessão de mandado de segurança desde que haja prova 

concreta da ameaça a direito líquido e certo, ainda que para fins 

preventivos, ou seja, a ação constitucional mandamental não pode ser 

aparelhada destituída da suficiente prova documental do direito pelo qual 

se quer ver afastado o perigo (STJ, AgRg no AREsp 450.369/MA, 

Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 252.2014, DJe 

19.3.2014). Registro que para a concessão da liminar mister se faz a 

presença de dois requisitos: plausibilidade do direito substancial invocado 

(“fumus boni juris”); possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil 

reparação (“periculum in mora”). Ab initio, analisando superficialmente a 

lide, observo, claramente, a relevante fundamentação exposta na peça 

basilar, suficiente para a configuração da ineficácia da medida caso 

deferida somente ao final da lide, o que justifica, portanto, o deferimento 

da tutela de urgência requestada. No caso sub judice, ficou caracterizado 

o fumus boni iuris, pois, o edital lançado em que foram submetidos à 

avaliação impetrante e segundo impetrado enumera como um de seus 

requisitos a necessidade de comprovação no ato da posse de no mínimo 

02 anos de atividade na área de contabilidade pública, nos termos da Lei 

municipal n.º 1.756/2018. No que tange ao periculum in mora este restou 

demonstrado, considerando o prejuízo ao erário ante a nomeação em tese 

de candidato que não possui todas as exigências contidas nos edital. Ante 

o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar à autoridade impetrada, 

qual seja, presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO – MT que 

se abstenha de efetuar termo de posse em favor de ELISSON SANCHES 

DE LIMA para o cargo de provimento efetivo de contador da câmara 

municipal. Notifique-se o (s) Impetrado (s), do conteúdo da inicial, com a 

cópia do documento, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que entender pertinentes. Dê-se ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, querendo, 

ingresse no feito, nos moldes do art. 7°, inciso II, da Lei nº 12.016, de 

2009. Decorrido este prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista dos 

autos ao ilustre presentante ministerial em 10 (dez) dias. Com ou sem 

manifestação, certifique-se e, venham os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se e cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010200-47.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, da penhora on line realizada, bem como, do prazo de 10 

dias para, querendo, opor embargos/impugnação, conforme decisão 

abaixo exarada: "Processo: 8010200-47.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: 

JOSE CARLOS DE SOUZA EXECUTADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE 

DO ACRE Vistos. Colaciono na oportunidade cópia do comprovante de 

restrição de numerários via Bacenjud existentes em contas bancárias 

pertencentes ao executado. Intime-se o devedor do bloqueio de 

numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os fins do art. 854, 

§§ 2° a 4°, CPC. Decorrido "in albis", certifique e após, transfira o 

numerário na forma requerida pelo patrono do exequente. Por fim, 

intime-se a parte exequente via DJE se, tendo restado negativo, a 

restrição judicial online, para apresentar outros bens passíveis de penhora 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior. Juiz de Direito 

Comodoro/MT, 18 de dezembro de 2018. Lucieni Rezende G Borges 

Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-69.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 456 de 792



RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000295-69.2018.8.11.0046. REQUERENTE: MARIA ISABEL DA SILVA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Vistos. I - 

Recebo a emenda da inicial, devendo ser incluído no polo passivo BANCO 

BRADESCO S/A. Para tanto, proceda com as anotações necessárias no 

sistema Pje. Ademais, cite-o e intime-o acerca da data da audiência 

designada. II - Intime-se o autor na pessoa do seu advogado acerca da 

nova data da audiência. III - Solicite a devolução imediata do AR expedido 

para o fim de citação do réu COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO 

SUL. III - Cumpra-se na íntegra a decisão interlocutória inaugural. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-47.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO COMODORO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010254-47.2015.8.11.0046. REQUERENTE: VIACAO COMODORO LTDA - 

ME REQUERIDO: MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Vistos. 

Oficie-se o juízo da recuperação judicial, encaminhando-se na 

oportunidade cópia da decisão que efetuou o bloqueio de valores via 

Bacenjud, para o fim de que o mesmo informe este juízo se os autos em 

epígrafe fazem parte do plano de recuperação judicial, bem como se a 

liberação dos valores em questão não inviabilizará a continuidade da 

empresa. Cumpra-se. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010108-45.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CARDOSO DEMELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO DE PASSOS CRAVEIRO FILHO OAB - GO0015190A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010108-45.2011.8.11.0046. EXEQUENTE: ALICE CARDOSO DEMELLO 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. I - Intime-se o exequente para 

apresentar planilha de cálculo atualizada em 05 (cinco) dias. II - No mesmo 

prazo já apresente CNPJ do executado e outros bens passíveis de 

penhora visando a celeridade processual. III - Após, conclusos. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27234 Nr: 1330-33.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA OAB-MT N° 5447B

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:228213

 VISTOS. Retifique-se no sistema Apolo, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes, do CPC. Após, vislumbro que há valores que se encontram 

depositados/bloqueados nos presentes autos. Ante ao exposto, determino 

que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à transferência do montante, 

devidamente atualizado, conforme requerido.Caso o montante não esteja 

devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o Senhor Gestor junta a 

Conta Única, solicitando a vinculação.DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor 

(a) junto a Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores 

depositados nos autos, caso já não o tenha feito.ELABORE o (a) Sr. (a) 

Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do 

advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário. Com relação aos honorários sucumbenciais 

estes deverão efetuados em nome do causídico e de forma apartada ao 

valor principal, caso não tenha requerido de forma diversa, de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada.CIENTIFIQUE-SE a parte beneficiária ou seu sucessor, 

através de qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial 

- art. 448 e ss. CNGC/MT. DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) 

constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio legal ou 

defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, inciso II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença.Após, voltem-me conclusos para 

deliberação.Às providências.Comodoro-MT, 11 de dezembro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010561-74.2010.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SILVA OLIVEIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIS SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010561-74.2010.8.11.0046. REQUERENTE: MARCIA SILVA OLIVEIRA 

TEIXEIRA REQUERIDO: ANTONIO LUIS SANTOS DA SILVA Vistos. Do 

pedido de restrição judicial de bens móveis via Renajud. 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. 

Assim, sem mais delongas despiciendas, o arresto/bloqueio de bens 

realizado por meio de bloqueio eletrônico de bens via RENAJUD é medida 

que se impõe. I- DETERMINO a restrição judicial via Renajud de bens 

móveis de titularidade do executado e, para tanto PROCEDO com a 

realização de consulta mediante sistema RENAJUD de veículos 

cadastrados em nome da parte executada. Após, incontinenti será 

procedida à juntada aos autos do detalhamento da ordem judicial de 

bloqueio de bens em anexo a esta decisão, o qual, em sendo positivo, 

DESDE JÁ converto em penhora. Empós, intimem-se as partes, para se 

manifestar nos autos no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado com relação ao executado o art. 841, §§ 1º e 2º do CPC no 
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prazo de 10 (dez) dias – art. 847, CPC. Ressalto desde já que se os 

veículos porventura encontrados estiverem restritos por alienação 

fiduciária, procederei apenas com a restrição de transferência cuja 

penhora ficará restrita aos direitos creditórios sobre o bem, devendo a 

serventia lavrar o respectivo termo e intimar as partes, além de expedir 

mandado de intimação ao credor fiduciário, para que este proceda à 

anotação respectiva, bem como informe a este juízo em 15 (quinze) dias, 

existência de saldo devedor, advertindo-o desde já que antes de proceder 

com a baixa do gravame deverá comunicar este juízo. Manifestado o 

interesse na penhora do veículo constrito, intime-se o exequente para 

comprovar o valor de mercado na forma do art. 871, IV, CPC. Após, 

lavre-se o termo de penhora e proceda com a apreensão e remoção do 

bem móvel penhorado, o qual ficará em poder do exequente – art. 840, II, 

CPC devendo ser elaborada certidão circunstanciada da situação atual do 

veículo. Se necessário o for expeça carta precatória, cujo prazo para 

cumprimento fixo em 30 (trinta) dias. Intime-se o exequente para 

manifestar se tem interesse na adjudicação. Demonstrado interesse na 

adjudicação, intime-se a executada, em obediência ao disposto no art. 

876, §1º, do CPC, para ciência e eventual manifestação quanto ao referido 

pedido de adjudicação, no prazo de 15 dias, sob as penas da lei. Não 

pretendendo a adjudicação, intime-se o exequente para fins do art. 880 do 

CPC, podendo requerer a alienação particular do(s) bem (ns) 

penhorado(s), nos autos. Cumpra-se. (assinado por certificação digital) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010263-43.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SIMIONATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT0010299A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010263-43.2014.8.11.0046. EXEQUENTE: OSVALDO SIMIONATTO 

EXECUTADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

VISTOS. Retifique-se no sistema Pje, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes, do CPC. Após, vislumbro que há valores que se encontram 

depositados/bloqueados nos presentes autos. Ante ao exposto, determino 

que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à transferência do montante, 

devidamente atualizado, conforme requerido. Caso o montante não esteja 

devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o Senhor Gestor junta a 

Conta Única, solicitando a vinculação. DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor 

(a) junto a Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores 

depositados nos autos, caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) Sr. (a) 

Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do 

advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário. Com relação aos honorários sucumbenciais 

estes deverão efetuados em nome do causídico e de forma apartada ao 

valor principal, caso não tenha requerido de forma diversa, de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE a parte beneficiária ou seu sucessor, 

através de qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial 

- art. 448 e ss. CNGC/MT. DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) 

constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio legal OU 

defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença. Após, voltem-me conclusos para 

deliberação. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000041-33.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BULZON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000041-33.2017.8.11.0046. EXEQUENTE: APARECIDA BULZON 

EXECUTADO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. Trata-se de impugnação 

ao cumprimento de sentença apresentada por BANCO OLÉ – 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Argumentou o impugnante em síntese 

que há excesso de execução de R$ 287,12 (duzentos oitenta e sete reais 

e doze centavos), vez que a sentença prolatada teria sido dada em abril 

de 2018; que a sentença foi expressa acerca do fator de atualização 

monetária a ser utilizada; que não há que se falar na atualização do valor 

de R$ 126,20, sob o argumento de que houve o estorno. Intimado a se 

manifestar, o impugnado argumenta que a ré informa em sua petição que 

os valores referentes ao dano material, já teriam sido, estornados, todavia, 

despido de comprovação; que a ré não realiza a correção monetária dos 

danos morais, aplicando somente os juros de mora, o que resulta em um 

pagamento a menor, de somente R$ 5.550,00 (cinco mil quinhentos e 

cinquenta reais). É o breve relato. Fundamento e decido. A impugnação 

deve ser rejeitada. Explico. Compulsando detidamente os autos, verifico 

que o impugnante quando da efetuação do cálculo em questão não 

efetuou o pagamento corretamente, considerando que deixou de inserir 

correção monetária no período em questão, visto que o depósito judicial só 

fora feito em 01/06/2018, enquanto que a sentença prolatada fora 

efetuada em 16/02/2018. No que tange aos danos materiais, deixou o 

impugnante de comprovar que houve o devido estorno, tendo apenas 

juntados aos autos uma planilha que descreve que teria sido efetuado o 

estorno, a qual não detém nenhuma validade comprobatória. Ante o 

exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Condeno a 

parte impugnante a pagar os honorários advocatícios do impugnado, que 

fixo em 10% do excesso da execução alegado, nos termos do artigo 85, 

§2º, CPC. Elabore alvará judicial para levantamento dos valores 

incontroversos em favor do autor/exequente. Decorrido o prazo in albis, 

elabore-se alvará judicial para levantamento dos valores depositados em 

sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010136-71.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO APARECIDO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR VANSAN MUNIZ OAB - MT20939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERI REBISKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010136-71.2015.8.11.0046. EXEQUENTE: ANGELO APARECIDO DE 

FREITAS EXECUTADO: ALBERI REBISKI Vistos. I - Determino que o Oficial 

de Justiça avalie a jóia que se encontra com o exequente ora depositário. II 

- Determino a penhora de semoventes que se encontram em posse da 

parte executada. Efetivada a penhora proceda-se a avaliação do bem, 

devendo constar do respectivo as características dos semoventes 

p e n h o r a d o s .  F o r m a l i z a d a  a  p e n h o r a  n o m e i o  c o m o 

administrador-depositário a parte devedora que deverá no prazo de 10 

(dez) dias apresentar o plano de administração. Cientifique-se o 
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executado na ocasião que poderá este no prazo de 10 (dez) dias contado 

da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, 

desde que comprove que lhe será menos oneroso e não trará prejuízo ao 

exequente [art. 847, CPC]. Após, intimem-se as partes para manifestação 

em 05 (cinco) dias acerca da penhora realizada pelo Oficial de Justiça, 

bem como, quanto ao plano de administração apresentado pela parte 

executada. Expeça-se ofício ao INDEA-MT para que conste restrição 

judicial acerca dos semoventes registrados em nome da parte executada 

até o limite do crédito devido à parte exequente. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010054-74.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BV FINANCEIRA S.A- CREDITO E FINANCIAMENTO (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTADOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

JUREMA FARINA CARDOSO ESTEVES OAB - MT0017767S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010054-74.2014.8.11.0046. EXEQUENTE: DIRCEU DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTADOS, BANCO BRADESCO SA, BANCO BV 

FINANCEIRA S.A- CREDITO E FINANCIAMENTO VISTOS. Recebo a 

presente impugnação com efeito suspensivo, a fim de evitar-se grave 

dano de difícil e incerta reparação. Manifeste-se o (a) impugnado (a), por 

meio de seu advogado constituído no prazo de quinze dias. Ademais, 

verifico que o feito fora chamado a ordem, para tanto, intime-se todos 

para, caso queiram, se manifestem a respeito em prazo comum de 05 dias. 

Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-48.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010090-48.2016.8.11.0046. REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

ALDEMIR DOS SANTOS Vistos. Ressai dos autos que a Reclamante 

requereu a extinção do feito pelo fato do Requerido ter pagado o que era 

devido, liquidando, portanto, a dívida. O pagamento da dívida satisfaz a 

obrigação, impondo a extinção do processo. Ante o exposto, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

JULGADO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza 

Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 18 de dezembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010252-19.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO KOZAK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT0007684S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRR - COMODORO DIESEL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS MALEK HANNA OAB - RO0000356A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010252-19.2011.8.11.0046. EXEQUENTE: LEONILDO KOZAK 

EXECUTADO: TRR - COMODORO DIESEL LTDA Vistos. Trata-se 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por TRR 

COMODORO DIESEL LTDA–EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Aduziu o 

impugnante em síntese que se encontra em Recuperação Judicial desde 

03 de agosto de 2015. Argumenta que o processo em questão foi 

distribuído em 2012, portanto no seu entendimento tendo sido prolatada 

sentença após o deferimento da recuperação judicial o título executivo 

judicial em questão deve ser submetido ao plano em questão. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Com efeito, o artigo 49 da Lei n. 

11.101/2005 assim dispõe: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial 

todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 

[...] Pela leitura do dispositivo supracitado subsume-se que estariam 

sujeitos à recuperação judicial e, portanto, aos seus efeitos, todos os 

créditos existentes até a data em que protocolizado o pedido. Extrai-se, 

também, do mesmo comando legal que os créditos constituídos após o 

pedido de recuperação judicial ficarão excluídos dos seus efeitos. 

Portanto, não abarcaria o caso em testilha, porquanto o crédito foi 

constituído após o deferimento para processamento da recuperação 

judicial. Fábio Ulhoa Coelho, ao comentar o artigo 49 da Lei de Falências, 

faz as seguintes considerações acerca da questão: A recuperação 

atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração 

do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o 

devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial 

estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão 

ter seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação 

Judicial. Aliás, esse credores, por terem contribuído com a tentativa de 

reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados 

para cima, em caso de falência (art. 67). Assim, não se sujeita aos efeitos 

da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou 

alteração pelo Plano aprovado em Assembléia, participação em 

Assembléia, etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da 

distribuição do pedido de recuperação judicial. (COELHO, Fábio Ulhoa. 

Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 191). Pois bem. Nesta toada, tenho que o valor 

constrito não poderia sido efetuado por este juízo, ainda que o crédito em 

questão em tese não se submeta ao plano de recuperação judicial. É que é 

o juízo da recuperação judicial é quem detém competência e melhores 

condições de avaliar a continuidade da viabilidade econômica da empresa 

recuperanda, que estando em dificuldades financeiras e possuindo plano 

para soerguimento não pode sofrer diversas restrições de seus bens sem 

análise da possibilidade que, repito, é do juízo que processa a 

recuperação. Quanto à possibilidade de controle sobre a constrição de 

bens, mesmo no caso de o crédito ser excluído com base no art. 49, § 3º, 

da Lei n. 11.101/2005, confira-se o seguinte julgado da Segunda Seção: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. IMISSÃO DE POSSE NO JUÍZO CÍVEL. 

ARRESTO DE IMÓVEL NO JUÍZO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

EM CURSO. CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO 

FIDUCIÁRIO. BEM NA POSSE DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO 

SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. 1. Em regra, o credor titular 

da posição de proprietário fiduciário de bem imóvel (Lei federal n. 

9.514/97) não se submete aos efeitos da recuperação judicial, consoante 

disciplina o art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05. 2. Na hipótese, porém, há 

peculiaridade que recomenda excepcionar a regra. É que o imóvel alienado 

fiduciariamente, objeto da ação de imissão de posse movida pelo credor 
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ou proprietário fiduciário, é aquele em que situada a própria planta 

industrial da sociedade empresária sob recuperação judicial, 

mostrando-se indispensável à preservação da atividade econômica da 

devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali 

gerados. 3. Em casos que se pode ter como assemelhados, em ação de 

busca e apreensão de bem móvel referente à alienação fiduciária, a 

jurisprudência desta Corte admite flexibilização à regra, permitindo que 

permaneça com o devedor fiduciante " bem necessário à atividade 

produtiva do réu" (v. REsp 250.190-SP, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO 

JÚNIOR, QUARTA TURMA, DJ 02/12/2002). 4. Esse tratamento especial, 

que leva em conta o fato de o bem estar sendo empregado em benefício 

da coletividade, cumprindo sua função social (CF, arts. 5º, XXIV, e 170, III), 

não significa, porém, que o imóvel não possa ser entregue oportunamente 

ao credor fiduciário, mas sim que, em atendimento ao princípio da 

preservação da empresa (art. 47 da Lei 11.101/05), caberá ao Juízo da 

Recuperação Judicial processar e julgar a ação de imissão de posse, 

segundo prudente avaliação própria dessa instância ordinária. 5. Em 

exame de conflito de competência pode este Superior Tribunal de Justiça 

declarar a competência de outro Juízo ou Tribunal que não o suscitante e 

o suscitado. Precedentes. 6. Conflito conhecido para declarar a 

competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Itaquaquecetuba - SP, onde é 

processada a recuperação judicial da sociedade empresária. (CC 

110.392/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/11/2010, DJe 22/03/2011). Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao 

cumprimento de sentença. Decorrido o prazo “in albis” para interposição 

de recurso, proceda com a devolução dos valores penhorados nos autos 

ao impugnante/executado. Expeça certidão de crédito para o fim de que o 

exequente possa habilitá-lo perante o juízo da recuperação judicial. 

Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010274-38.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR EVANGELISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (EXECUTADO)

TELEFONICA BRASIL S/A (EXECUTADO)

SOLANGE LIMA DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010274-38.2015.8.11.0046. EXEQUENTE: MOACIR EVANGELISTA DA 

SILVA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S/A, TELEFONICA BRASIL S.A, 

SOLANGE LIMA DE SOUZA - ME Vistos. I - Indefiro, por ora, o pedido de 

bloqueio de numerários via Bacenjud, vez que o executado manifestou 

nos autos acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação de 

fazer, pugnando pela conversão em perda e danos. II - Converto a 

obrigação de fazer em perdas e danos a serem apurados em liquidação. III 

- Faculto o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem 

pareceres ou documentos elucidativos do quantum debeatur com fulcro no 

art. 510, CPC. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação 

certifique-se e, venham-me os autos conclusos. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010145-33.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SCHUCK COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYRA LARISSA VIEIRA FELIX (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010145-33.2015.8.11.0046. EXEQUENTE: SCHUCK COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: MAYRA LARISSA VIEIRA FELIX Vistos. 

I - Indefiro, por ora, a restrição judicial de numerários via Bacenjud, 

porquanto o mesmo veio desacompanhado de memorial de cálculo, razão 

pela qual, intime-se o exequente para apresentá-lo em 05 (cinco) dias. II - 

No mesmo prazo já deverá apresentar CPF do executado e outros bens 

passíveis de penhora visando a celeridade processual. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO CANDIDO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000398-76.2018.8.11.0046. REQUERENTE: CELIO CANDIDO DIAS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A interpõe Embargos de 

Declaração contra a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor de 

CELIO CANDIDO DIAS . Segundo a parte embargante a decisão em 

questão foi obscura, por não ter esclarecido de forma expressa, que os 

serviços de TV não fossem suspensos. Deste modo, requer que sejam 

acolhidos os presentes embargos. 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, afastar 

obscuridade, eliminar contradição ou 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. Atento aos autos verifico que, a 

pretensão do embargante não merece prosperar, vez que não observo, 

nos autos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada 

no decisum objurgado, considerando que o pedido em questão não foi 

requerido pelo autor em sede de tutela de urgência. Não restando 

evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 

1.022 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Pelo exposto, 

CONHEÇO, mas nego provimento aos presentes embargos de declaração. 

Deixo de condenar a parte embargante em multa por não vislumbrar o 

caráter protelatório [art. 1.026, §2º, CPC]. Decorrido o prazo “in albis” para 

interposição de recurso cabível, venham-me os autos conclusos para 

prolação de sentença meritória. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-09.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000105-09.2018.8.11.0046. REQUERENTE: ALDINEI PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos. 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 

desnecessidade de produção de prova em audiência. PRELIMINARES Em 

contestação, a empresa Reclamada alegou a necessidade de perícia 

técnica. A arguição não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de que em 

sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, 

desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim como 

demonstrado o interesse de agir da parte. Ultrapassada a fase de 

preliminares, passo a análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por danos 

morais proposta por ALDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA, em apertada síntese, 

afirma o requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção 

ao crédito indevidamente por dívida, no valor de R$ 744,40 (setecentos e 

quarenta e quatro reais e quarenta centavos), tendo como credora a 

empresa Reclamada. Diante disso, ingressa com a presente demanda 

visando além da declaração de inexistência dos débitos, indenização por 

danos morais. A requerida por seu turno informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

que a reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos 

documentação para corroborar com suas alegações. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a 

dívida foi procedida de utilização de serviços te telefônica, sendo que a 

parte reclamada costa os seguintes documentos: - Contratação por Call 

Center (DOC ID N.º 14320777); É importante salientar que o áudio se 

refere a pessoa de " ALINE ", e que o documento acostado na inicial como 

sendo o comprovante de residência do autor se refere a mesma pessoa. É 

grotesca a alegação do autor de que: Uma pessoa estranha à relação 

processual liga tentando cancelar uma linha em nome alheio. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela 

juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 18 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-05.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MATEUS PEDROSO CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000060-05.2018.8.11.0046. REQUERENTE: ANDERSON MATEUS 

PEDROSO CAMARGO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender 

mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do 

bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito cumulada com Indenização por danos morais, 

ajuizada pela parte Promovente em face de VIVO S.A, todos devidamente 

qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para declarar a 

inexistência do débito apontado na inicial e a condenação da Promovida a 

pagar a título de dano moral a quantia de 10 (dez mil reais). Aduziu a parte 

Promovente que desconhece a dívida. Realizada audiência de tentativa de 

conciliação, esta restou inexitosa em razão de ausência de acordo. 

Contestação e impugnação foram apresentadas tempestivamente. É a 

suma do essencial. MOTIVAÇÃO. Encontra-se a presente lide, sob a 

esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa 

Promovida, inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

Em análise ao mérito da demanda, verifico que a pretensão da parte 

Promovente merece acolhimento. Eis os motivos. Temos por regra, que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa 

que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, 

no caso, de relação de consumo stricto sensu. Restou caracterizado o 

defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se 

disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 
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relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como ocorre no presente caso. Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. No caso, a empresa 

Promovida, nada provou em relação aos fatos alegados, sustentando sua 

defesa na regularidade da contratação e na inclusão do nome do 

Promovente nos órgãos de proteção ao crédito por falta de pagamento, 

pugnando pela improcedência da ação. A comprovação da relação jurídica 

faz-se com a apresentação de contrato assinado ou até verbal, através 

de canais de atendimento telefônico. As telas do sistema interno da 

Empresa não possuem validade jurídica ao fim que se destina, pois, feito 

por ela, tendo liberdade para criar como alterar de forma totalmente 

unilateral, sem a participação do consumidor. Os fundamentos genéricos 

da defesa não são aptos para afastar a responsabilidade da parte 

Promovida quanto aos fatos comprovados pela parte Promovente. 

Ausentes os elementos que comprovem a relação contratual, resta 

configurada a indevida inscrição junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

o que impõe a declaração de sua inexistência. Portanto, inadmissível a 

conduta da parte Promovida em negativar o nome da parte Promovente por 

dívida não contraída por ela, visto que, é de sua responsabilidade o 

cadastro dos clientes, o controle de vendas, bem como as cobranças, e 

por consequência, os danos decorrentes de cobranças indevidas, não 

sendo admissível a tese levantada na defesa. Tal fato, deixa evidente a 

desorganização da Promovida ao efetuar cadastro, vendas e cobranças 

dos clientes, cabendo a mesma exigir ao máximo informações acerca 

destes quando da celebração de contratos, no intuito de se evitar fraudes. 

Nesse passo, a Reclamada deve assumir o risco de sua própria conduta 

omissiva de cautela, não sendo concebível atribuir a falha no serviço ao 

consumidor. É indiscutível que a inscrição do nome da parte Promovente 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito, causam abalo moral, humilhações, 

inconveniências e dissabores. E, considerando que o dano moral diz 

respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina 

especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça 

vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na 

própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se 

como parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a 

demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal 

entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Isso 

porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. DANO MORAL - Negativação indevida - 

Desnecessidade da prova do dano que se presume - Recurso não 

provido?. (Destacamos). (TJSP - 1ª Tur. Cív. - APC nº 989090012186 - 

Des. Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior - DJU 04/02/2009). Súmula 22 da 

Turma Recursal de Mato Grosso, assim redigida: “A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação 

preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017). Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de danos morais em razão da negativação indevida do nome 

parte Promovente. Por outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em 

tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, que restaram devidamente caracterizados. Para fixação do valor do 

dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse 

sentido se pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos 

são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa 

(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de 

consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé 

imposta. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) Procedimento do 

Juizado Especial Cível 285278020178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Juiz de Direito – Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 

13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018). À vista de tais critérios, tendo 

em vista o valor do apontamento, bem como, atenta aos patamares fixados 

pela jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o 

inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com 

resolução do mérito, para: a)DECLARAR a inexistência do débito discutido 

nos autos, DETERMINANDO a exclusão definitiva do nome da parte 

Promovente dos Órgãos de Proteção ao Crédito. b) CONDENAR a parte 

Promovida a pagar à parte Promovente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão, com 

acréscimo de juros legais, de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, 

nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado em julgado, 

ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com 

a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 18 de 

dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-38.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FELIPE TOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010069-38.2017.8.11.0046. REQUERENTE: WILSON FELIPE TOME 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos A sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. 

É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de 

requerimento de desistência da ação formulado no documento ID. 

16868249. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

considerando-se que a parte autora desistiu da presente causa. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sem 

custas e sem honorários. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 18 de dezembro de 2018. 
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Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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Processo Número: 1000016-83.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DA COSTA FRAGOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000016-83.2018.8.11.0046. REQUERENTE: VAGNER DA COSTA 

FRAGOSO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender 

mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do 

bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais e materiais, ajuizada pela parte Promovente em face de 

VIVO S.A, todos devidamente qualificados nos autos, requerendo a tutela 

jurisdicional para condenar a condenação da Promovida a pagar a título de 

dano moral a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) e material R$ 12,00 

(doze reais). Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta restou 

inexitosa em razão de ausência de acordo. Contestação foi apresentada 

de forma intempestiva, pelo que decreto a REVELIA da promovida. É a 

suma do essencial. MOTIVAÇÃO. Encontra-se a presente lide, sob a 

esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa 

Promovida, inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

Em análise ao mérito da demanda, verifico que a pretensão da parte 

Promovente merece acolhimento. Eis os motivos. Temos por regra, que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa 

que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, 

no caso, de relação de consumo stricto sensu. Restou caracterizado o 

defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se 

disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como ocorre no presente caso. Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. No caso, a empresa 

Promovida, nada provou em relação aos fatos alegados. A comprovação 

da relação jurídica faz-se com a apresentação de contrato assinado ou 

até verbal, através de canais de atendimento telefônico.. Portanto, 

inadmissível a conduta da parte Promovida em desativar o número do 

promovente, reestabelecendo para outro cliente. Considerando que o dano 

moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a 

doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal 

de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se 

ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, 

tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa 

perspectiva, para a demonstração do dano moral basta a realização da 

prova do nexo causal entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado 

danoso e o fato. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, que restaram devidamente caracterizados. Para fixação do valor do 

dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de 

tais critérios, tendo em vista o valor do apontamento, bem como, atenta 

aos patamares fixados pela jurisprudência da Turma Recursal Única de 

Mato Grosso em casos semelhantes, entendo como necessário e 

suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 

1.000,00 (hum mil reais). DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que 

dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço 

com resolução do mérito, para: a) CONDENAR a parte Promovida a pagar à 

parte Promovente o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de 

indenização pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir da publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais, de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 e 362 

do STJ. b) CONDENAR a parte Promovida ao pagamento de danos morais 

no importe de R$ 12,00 (doze reais), devidamente corrigido, a partir da 

citação. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 

40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela Juíza 

Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 18 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-67.2018.8.11.0046
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(ADVOGADO(A))
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ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1001194-67.2018.8.11.0046. REQUERENTE: RUBERVAL AMARAL 

TIBURCIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 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 
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legal e da celeridade processual, fazendo com que este instrumento atinja 

o seu fim específico. Realizada audiência de tentativa de conciliação, a 

mesma restou prejudicada em razão da ausência DO AUTOR. (evento 

17129320). A Reclamante foi devidamente intimada para comparecimento 

no ato. Pois bem, como preconiza o artigo 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, 

o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o (a) 

demandante deixa de comparecer a qualquer das audiências nele 

designadas. 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; No caso vertente, observa-se que a Reclamante foi 

regularmente intimada da realização da audiência, não justificando sua 

ausência, bem como não comunicou qualquer impedimento até a sua 

abertura, como seria de rigor à vista do artigo 362, § 1°do CPC. Em 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO –RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS –INSCRIÇÃO EM SERASA –AUSÊNCIA 

INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – 

CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E 

CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS –ATESTADO 

MÉDICO COM DATA DIVERSA DA AUDIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. 

Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente e a patrona solicitou prazo de 5 dias para justificar a sua 

ausência. No mesmo dia anexou Atestado médico emitido pelo SUS da 

cidade de Itá/SC com data de 28/03/2017 e bilhete de viagem emitido em 

15/02/2017. (...) Em recurso, reiterou que a autora esteve ausente no dia 

da audiência por motivo de saúde, justificando a impossibilidade de 

comparecimento, requereu a anulação da sentença e redesignação de 

nova data para audiência. Contudo, a pretensão recursal não merece 

provimento, uma vez que o atestado médico encartado é de data 

divergente da audiência (28/03/17), cabe ressaltar que a reclamante foi 

devidamente intimada para a audiência em 14/12/16, conforme mov. 4 no 

Projudi: Registre-se ainda que o atestado médico foi apresentado em 

tempo atrasado, após a prolação da audiência e realização da audiência, 

sendo que, poderia ter apresentado em momento anterior, podendo ainda 

no dia ter telefonado ao Juizado de origem avisando de sua condição 

incapacitante, juntando o atestado a seu tempo, modo e forma, o que não 

se observa neste momento. Portanto, não havendo justificativa plausível 

para o não comparecimento à audiência designação, mantenho a sentença 

proferida pelo juízo de primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 902409320168110001/2017, Turma Recursal 

Única, Juiz de Direito Relator Dr Marcelo Sebastião Prado de Moraes. 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). Posto isto, com 

fulcro no artigo 51, inciso I da Lei 9099/95, EXTINGO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENO a Reclamante ao pagamento das 

custas processuais, o que o faço nos termos do artigo 51, § 2°, da Lei n.° 

9.099/95 e Enunciado nº. 28 do FONAJE. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 18 de 

dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-12.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000163-12.2018.8.11.0046. REQUERENTE: CLAUDEMIR MARTINS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. 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 desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo ao 

exame do MÉRITO. Os pedidos do autor são parcialmente procedentes. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de 

indenização por danos morais em face do Banco Bradesco S.A, alegando 

ter descoberto a existência de restrição em seu nome junto à Reclamada. 

Afirma que desconhece o débito de R$ 661,39 (Seiscentos e sessenta e 

um reais e trinta e nove centavos), com data de ocorrência em 

06/03/2015, referente ao contrato n°623615202000006FI, motivo pelo qual 

requereu a procedência dos pedidos e por fim, objetiva o recebimento de 

indenização por danos morais devido inclusão de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito equivocadamente. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano. Preliminarmente, 

anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as 

providências no sentido de verificar os pressupostos de validade do 

negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato 

celebrados com a parte autora, de sorte que a questão relativa a quem 

efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O documento deveria ter acompanhado a contestação, o que 

não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) A falta de cautela que facilita a ação de falsários, como pode 

ter ocorrido no presente caso, acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 
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ocorrência dos fatos. Contudo, é de salientar que ao examinar o extrato 

do SPC/Serasa verifico que existe outra negativação em nome da parte 

Reclamante, em data anterior à negativação inserida pela empresa, motivo 

para afastar qualquer alegação de danos morais. Aplica-se a súmula 385 

do STJ. Vejamos o documento acostado pelo autor: 10/03/2015 EMPRES 

CONTA R$ 53,10 623615202000006EC Não BANCO BRADESCO S/A 

OSASCO 06/03/2015 FINANCIAMENTO R$ 661,39 623615202000006FI 

Não BANCO BRADESCO S/A OSASCO 06/03/2015 FINANCIAMENTO R$ 

661,39 623615202000006FI Não BANCO BRADESCO S/A OSASCO 

15/12/2014 FAT AGUA R$ 368,50 0000000002318768 Não COMPANHIA 

DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA PORTO VELHO 28/09/2013 TIT 

DESCONTA R$ 2.100,00 0000000000000157 Não JOAO BATISTA DE 

AGUILARES CUIABA 08/06/2013 NOTA FISCAL R$ 57,19 Assim, embora 

demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa Reclamada ao 

negativar o nome do Reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registros anteriores em cadastro de inadimplentes (Serasa e SPC) aponta 

a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido 

prejuízo decorrente da conduta ilícita da Reclamada. Destarte, não há que 

se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no 

enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento”. Assim, vê-se que a parte autora é devedor contumaz, não 

engendrando qualquer tipo de indenização a negativação de seu nome, 

ainda que se admita irregular, quando o crédito já está comprometido por 

outras restrições, o que retira o nexo causal. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para considerar inexigível o valor de 

R$ 661,39 (Seiscentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos) 

excluindo o nome da parte Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, 

em relação unicamente a este débito, sendo que fica evidenciado que a 

parte possuía outros débitos aplicando a súmula 385 do STJ ao presente 

caso, desse modo, resta afastada a tese relativa à condenação em danos 

morais. 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, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 

da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza 

Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 18 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-11.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT0012642A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERIDO)

JEFINHO - COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000133-11.2017.8.11.0046. REQUERENTE: GUILHERME DE ARRUDA 

CRUZ REQUERIDO: JEFINHO - COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E 

USADOS LTDA - ME, JEFERSON DE OLIVEIRA GONCALVES Vistos. 

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 de MÉRITO. Os pedidos do autor 

são parcialmente procedentes. A parte promovente aduz que adquiriu da 

empresa/requerida em setembro de 2016, através de um contrato verbal 

de compra e venda, um veículo Marca Volkswagen, Modelo Saveiro 

Cross, Ano/Modelo 2014/2014, Placa OAQ-8073, Cor Branca, Renavan n.º 

00999101064. Afirmou que a requerida não efetuou o pagamento dos 

débitos de IPVA referente aos anos de 2014 e 2016, o que lhe ocasionou 

transtornos e o impossibilitou de efetuar a transferência da documentação 

do carro. Aduz ter desembolsado o valor de R$ R$ 2.796,72 (dois mil, 

setecentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), conforme 

doc. Anexo. Requer o ressarcimento dos valores recolhidos bem como a 

condenação da parte promovida aos supostos danos morais. Realizada 

audiência de conciliação (ID n.º 9846593), a requerida não juntou Carta de 

Preposição para sanar vício na sua representação conforme decisão de 

ID n.º 11093340. Pelo que afasto a homologação do acordo firmado 

naquele ato, bem como decreto a REVELIA da requerida. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo 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. Da análise dos autos, verifico que assiste 

direito a parte autora, a promovente prova que entrou em contato diversas 

vezes com a empresa com o objetivo de resolver a questão, sendo 

ignorada pela reclamada. As conversas existentes entre o autor e o 

gerente evidenciam que existe vínculo entre as partes, vejamos no 

documento de ID n.º 9227234: “Bom dia. Guilherme me desculpa o 

transtorno mas só vou pagar na segunda feira.” Entendo que a 

transmissão do bem restou evidente e também foi assumida pela parte ré, 

devendo a parte promovida ser responsabilizada pelo pagamento dos 

encargos anteriores a transferência. A reclamante, por sua vez, 

demonstrou a verossimilhança de suas alegações com a juntada de vasta 

documentação probatória, desta feita, a situação vivenciada pela 

reclamante decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos a 

que fora submetida, ultrapassa o limite do mero aborrecimento, por culpa 

exclusiva da demandada, devendo reparar pelos danos causados. Assim, 

estando evidente o não cumprimento das diligências que a Reclamada 

tinha a seu cargo, deve a mesma responder pelas perdas e danos 

provocados à parte reclamante, a teor do disposto no art. 389, do CC, e do 

Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso VI. No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais) que servirá, a um só tempo, a 

condenação servirá para amainar o sofrimento experimentado, 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. Quanto ao dano material, vislumbro 

que a autora acostou aos autos comprovante de pagamento no valor de 

R$ 2.796,72 (dois mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e dois 

centavos), conforme doc., entendo ter restado comprovada a obrigação 

da parte promovida, razão pela qual, opino pelo acolhimento do pleito. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para condenar a 

Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente 

pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e 

juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. CONDENAR 

ao pagamento da quantia de R$ 2.796,72 (dois mil, setecentos e noventa e 

seis reais e setenta e dois centavos), conforme doc. Anexo, a título de 

dano material, corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso. Preclusa a via 

recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do 

valor devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10%, não incluindo honorários advocatícios constante na 
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segunda parte do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do 

Fonaje. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Thaluá Krignl 

Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com 

a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 27 de 

setembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010115-32.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010115-32.2014.8.11.0046. EXEQUENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP EXECUTADO: 

JOSE LOURENCO DO NASCIMENTO Vistos. Ressai dos autos que a 

Reclamante requereu a extinção do feito pelo fato do Requerido ter 

pagado o que era devido, liquidando, portanto, a dívida. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. O pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a 

extinção do processo. Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, 

do Código de Processo Civil. DETERMINO seja liberado o valor bloqueado 

por ocasião da Decisão de ID n.º 1067167. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, 

e arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 

40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza 

Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 17 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-97.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PURSINA DE SOUZA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000125-97.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: PURSINA DE SOUZA DE JESUS VISTOS. M. A. DA 

SILVA MOVEIS EIRELI EPP ingressou com ação de cobrança em face de 

PURSINA DE SOUZA DE JESUS, argumentando que é credora da requerida 

da quantia inicial de R$ 627,16 (Seiscentos e vinte e sete reais e 

dezesseis centavos) representada pelo documento juntado no ID nº 

12801490. Devidamente citada/intimada (ID nº 13317330), a conciliação 

restou frustrada em razão do não comparecimento injustificado da 

requerida (ID nº 14616639), razão pela qual a parte autora pleiteou a 

decretação de revelia. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança em que a requerente afirma ser credora da quantia 

inicial de R$ 627,16 (Seiscentos e vinte e sete reais e dezesseis 

centavos), representada pelos documentos juntados nos autos. 

Devidamente citada/intimada, a requerida deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, bem como deixou de se manifestar nos autos. 

Sendo assim, com base no art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC, 

devem ser reputados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. 

Anoto que competia à requerida apresentar o recibo de pagamento 

referente à dívida mencionada pela demandante, ou qualquer outro fato 

modificativo/extintivo para afastar a dívida, o que não o fez. E que ao 

deixar de pagar pelo pactuado, a demandada não cumpriu com o que 

deveria, e por esse fato deve responder. Com isso, restando 

incontroversos os fatos narrados na inicial, considerando que a requerida 

não pagou o valor previamente estipulado, e não trouxe aos autos 

elementos que refutassem tais alegações, razão assiste à autora no que 

tange a cobrança dos valores. Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, condenando à requerida PURSINA DE SOUZA DE JESUS ao 

pagamento da quantia de R$ 627,16 (Seiscentos e vinte e sete reais e 

dezesseis centavos) à requerente M.A. DA SILVA MOVEIS EIRELI EPP, 

todos já qualificados nos autos, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O valor deverá ser atualizado 

com base no INPC, a partir do vencimento da dívida, com incidência de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se 

tratar de relação contratual. Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza 

Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 17 de dezembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-95.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000108-95.2017.8.11.0046. REQUERENTE: ALEXSANDRO MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos. 

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 desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Passo a análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por danos 

morais e materiais proposta por ALEXSANDRO MARQUES DA SILVA, em 

apertada síntese, afirma o requerente que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito indevidamente por dívida, no valor de R$ 

326,57 (trezentos e vinte seis reais e cinquenta e sete reais), tendo como 

credora a empresa Reclamada. Diante disso, ingressa com a presente 

demanda visando além da declaração de inexistência dos débitos, 

indenização por danos morais. A requerida por seu turno informou que 

adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade 

do ato jurídico, que a reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos 

autos documentação para corroborar com suas alegações. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 
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qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a 

dívida foi procedida de utilização de serviços , sendo que a parte 

reclamada acosta aos autos negociação por Call Center (DOC ID N.º 

9491862); Os áudios comprovam que a parte utilizou por extenso lapso 

temporal os serviços da mesma. A empresa comprovou a utilização de 

seus serviços e em contrapartida o autor não comprova o pagamento das 

cobranças da empresa. Ademais, em sua peça inaugural, o autor é 

enfático ao dizer que: O Autor nunca teve qualquer vínculo com a Ré e 

mesmo assim recebeu uma cobrança indevida no valor de R$ 326,57 

(trezentos e vinte seis reais e cinquenta e sete reais), descontados em 

seu cartão de crédito, conforme comprovante anexo. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela 

juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 17 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-27.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000162-27.2018.8.11.0046. REQUERENTE: CLAUDEMIR MARTINS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. 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 desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo ao 

exame do MÉRITO. Os pedidos do autor são parcialmente procedentes. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de 

indenização por danos morais em face do Banco Bradesco S.A, alegando 

ter descoberto a existência de restrição em seu nome junto à Reclamada. 

Afirma que desconhece o débito de R$ 53,10 (cinquenta e três reais e dez 

centavos), inscrito em 10/03/2015, motivo pelo qual requereu a 

procedência dos pedidos e por fim, objetiva o recebimento de indenização 

por danos morais devido inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito equivocadamente. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Contudo, esclareceu que jamais 

firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano. Preliminarmente, anoto que a ré, 

muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências no sentido 

de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, não 

apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte 

autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação 

perde a relevância, já que não há prova sequer da contratação. O 

documento deveria ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. 

Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus 

serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Eis o seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de 

alterar o julgamento monocrático é de ser mantida a decisão. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE 

LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a 

contratação do serviço questionado pela parte-autora. Inviabilidade da 

realização de prova negativa consumidor, pelo que não se mostra correta 

a cobrança realizada pela demandada. A indevida inscrição do nome do 

postulante em cadastros restritivos de crédito acarreta dano moral 

indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re ipsa. Fixação do 

montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o aborrecimento e 

o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) A falta de cautela que facilita a ação de falsários, como pode 

ter ocorrido no presente caso, acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. Contudo, é de salientar que ao examinar o extrato 

do SPC/Serasa verifico que existe outra negativação em nome da parte 

Reclamante, em data anterior à negativação inserida pela empresa, motivo 

para afastar qualquer alegação de danos morais. Aplica-se a súmula 385 

do STJ. Vejamos o documento acostado pelo autor: 10/03/2015 EMPRES 

CONTA R$ 53,10 06/03/2015 FINANCIAMENTO R$ 661,39 15/12/2014 FAT 

AGUA R$ 368,50 28/09/2013 TIT DESCONTA R$ 2.100,00 08/06/2013 

NOTA FISCAL R$ 57,19 Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por 

parte da empresa Reclamada ao negativar o nome do Reclamante por 

dívida inexistente, o fato de possuir registros anteriores em cadastro de 

inadimplentes (Serasa e SPC) aponta a inexistência de abalo de crédito, do 

que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da 
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Reclamada. Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em 

conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, 

segundo o qual: “Da anotação irregular em cadastro de proteção de 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. Assim, vê-se que a 

parte autora é devedor contumaz, não engendrando qualquer tipo de 

indenização a negativação de seu nome, ainda que se admita irregular, 

quando o crédito já está comprometido por outras restrições, o que retira o 

nexo causal. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, 

para considerar inexigível o valor de R$ 53,10 (cinquenta e três trais e dez 

centavos), excluindo o nome da parte Reclamante dos órgãos de restrição 

de crédito, em relação unicamente a este débito, sendo que fica 

evidenciado que a parte possuía outros débitos aplicando a súmula 385 do 

STJ ao presente caso, desse modo, resta afastada a tese relativa à 

condenação em danos morais. 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, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. 

Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 17 de dezembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-07.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000185-07.2017.8.11.0046. REQUERENTE: EVERTON NASCIMENTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. 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. 

Realizada audiência de tentativa de conciliação (ID n.º 10886162), a 

mesma restou prejudicada em razão da ausência do autor embora 

devidamente intimado para o ato, conforme certidão de ID n.º 11877749. 

Oportunizada nova data para realização da solenidade (ID nº 13632728), o 

autor, embora devidamente intimado, não compareceu ao ato. Ocorre que 

dois dias após a audiência, juntou atestado médico alegando sua 

incapacidade de comparecimento. Ora, o atestado data do dia 

12/06/20018, data anterior a realização do ato. Logo, poderia o autor ter 

comunicado sua incapacidade antes mesmo da frustração do ato, pelo 

que DEIXO DE ACATAR SUA JUSTIFICATIVA. A Reclamante foi 

devidamente intimada para comparecimento no ato. Pois bem, como 

preconiza o artigo 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser 

extinto sem resolução do mérito quando o (a) demandante deixa de 

comparecer a qualquer das audiências nele designadas. 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; No 

caso vertente, observa-se que a Reclamante foi regularmente intimada da 

realização da audiência, não justificando sua ausência, POR DUAS 

VEZES, bem como não comunicou qualquer impedimento até a sua 

abertura, como seria de rigor à vista do artigo 362, § 1°do CPC. Em 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO –RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS –INSCRIÇÃO EM SERASA –AUSÊNCIA 

INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – 

CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E 

CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS –ATESTADO 

MÉDICO COM DATA DIVERSA DA AUDIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. 

Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente e a patrona solicitou prazo de 5 dias para justificar a sua 

ausência. No mesmo dia anexou Atestado médico emitido pelo SUS da 

cidade de Itá/SC com data de 28/03/2017 e bilhete de viagem emitido em 

15/02/2017. (...) Em recurso, reiterou que a autora esteve ausente no dia 

da audiência por motivo de saúde, justificando a impossibilidade de 

comparecimento, requereu a anulação da sentença e redesignação de 

nova data para audiência. Contudo, a pretensão recursal não merece 

provimento, uma vez que o atestado médico encartado é de data 

divergente da audiência (28/03/17), cabe ressaltar que a reclamante foi 

devidamente intimada para a audiência em 14/12/16, conforme mov. 4 no 

Projudi: Registre-se ainda que o atestado médico foi apresentado em 

tempo atrasado, após a prolação da audiência e realização da audiência, 

sendo que, poderia ter apresentado em momento anterior, podendo ainda 

no dia ter telefonado ao Juizado de origem avisando de sua condição 

incapacitante, juntando o atestado a seu tempo, modo e forma, o que não 

se observa neste momento. Portanto, não havendo justificativa plausível 

para o não comparecimento à audiência designação, mantenho a sentença 

proferida pelo juízo de primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 902409320168110001/2017, Turma Recursal 

Única, Juiz de Direito Relator Dr Marcelo Sebastião Prado de Moraes. 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). Posto isto, com 

fulcro no artigo 51, inciso I da Lei 9099/95, EXTINGO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENO a Reclamante ao pagamento das 

custas processuais, o que o faço nos termos do artigo 51, § 2°, da Lei n.° 

9.099/95 e Enunciado nº. 28 do FONAJE. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com 

a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 18 de 

dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-60.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA BUFFON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000024-60.2018.8.11.0046. REQUERENTE: EDNA APARECIDA BUFFON 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Em 

atenta análise ao processo, constato a existência de prejudicial de mérito 

em relação aos pedidos da inicial. A parte Reclamante pretende a 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA em face da Reclamada, pois alega não ter contratado 03 (três) 

empréstimos depositados diretamente em sua conta corrente. Aduz ter 

efetuado a devolução do primeiro valor depositado, conforme faz prova 

nos autos, estando pendentes o segundo e o terceiro nos valores de R$ 

5.000,00 e R$2.779,56, respectivamente. Destes valores estariam sendo 

descontados parcelas mensais não contratadas. Alega ainda ter outros 04 

(quatro) contratos de empréstimos consignados, os quais são 

descontados mensalmente da sua conta de maneira lícita. A reclamada 
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junta contrato assinado acompanhado das cópias de seus documentos. 

Pois bem, vislumbro que para melhor análise e julgamento nos autos, é 

necessária a realização de prova pericial para o deslinde da lide, 

averiguar de forma detalhada se houve ou não o acréscimo de valores no 

contrato, além das taxas consideradas legais. Sendo necessária uma 

análise detalhada do contrato pactuado juntamente com as parcelas 

pagas, além da veracidade da assinatura contida. Nesse sentido já se 

pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO ASSINADO - ASSINATURA 

SEMELHANTE - NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA - 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PROVAS PRODUZIDAS NÃO PERMITEM O 

JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo 

a juntada de contrato referente a contrato de compra e venda, estando 

devidamente assinado, e sendo as assinaturas semelhantes, imperiosa a 

necessidade de realização de perícia grafotécnica, a qual não se coaduna 

com os princípios que norteiam os Juizados Especiais. Reformo a 

sentença que julgou improcedente a ação para extinguir o processo com 

base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia 

grafotécnica, posto que demonstrada a sua necessidade. (RI 

0059028-20.2017.811.0001, DR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, JULGADO EM 07/12/2017. A 

competência dos Juizados Especiais se restringe a análise e julgamento 

das causas de menor complexidade, conforme estabelece o artigo 3º, da 

Lei n. 9.099/95, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito, 

quando for inadmissível o seu processamento nesta jurisdição. Isto posto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 3º, caput, c/c art. 51, II, sendo ambos da Lei n. 

9.099/95. REVOGO a decisão liminar concedida. Sem custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 

40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela Juíza 

Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 18 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-32.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000248-32.2017.8.11.0046. REQUERENTE: LUCIANO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., FACEBOOK SERVICOS 

ONLINE DO BRASIL LTDA. Vistos. A sentença dispensa relatório nos 

termos do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. 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. Atento aos autos verifico que o reclamante deixou de 

fornecer o endereço atualizado da parte reclamada, culminando na 

frustração do procedimento, conforme certidão da Senhora Gestora de 

Secretaria ID nº 15780701. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, considerando-se que a parte autora não promoveu 

os atos e diligências necessárias, conforme certidão de fl, abandonando, 

portanto, a presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas ou honorários. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. COMODORO, 17 de outubro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 136/2018-CJA

 A Doutora Laura Dorilêo Cândido, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão, 

matrícula 32.577, Analista Judiciário, designada Gestora Judiciária na 1ª 

Vara desta Comarca , estará afastada de suas funções por motivo de 

folga compensatória , no dia 13.12.18;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora SILVIA GARBELINI SERAFIM, matrícula n. 8459, 

Auxiliar Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária 

Substituta em Substituição Legal na 1ª Vara desta Comarca, no dia 

13.12.18;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 11 de dezembro de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

 PORTARIA N. 142/2018-CJA

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido , Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO pedido verbal da Juíza de Direito da 1ª Vara Cível desta 

Comarca - Dr(a) Laura Dorilêo C ândido.

RESOLVE:

EXONERAR JEAN CARLOS SANTOS SILVA, matrícula n. 35358, portador 

do RG n. 20455690 e CPF n. 042.706.841-00, do cargo de Assessor de 

Gabinete II do (a) Gabinete do Juiz - 1ª Vara - Comarca de Jaciara - SDCR 

, a partir de 18 de Dezembro de 2018 .

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 17 de dezembro de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA N. 139/2018-CJA

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido , Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Rita de Cássia Spanevello Alvares, 

matrícula 7812 , Distribuidora PTJ, solicitou transferência de suas férias 

regulamentares no período de 07.01 à 06.02.2019 , para usufruto no 

período de 31 de Janeiro á 01 de março de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 116/2018-CJA, que designou a 

Servidora CLAUDINEIA FRANCA FEITOSA SILVA TAVARES, matrícula n. 

8721, Auxiliar Judiciário, para exercer a Função de Distribuidora Judicial 

em Substituição Legal no período de 07.01 à 06.02.2019;

 Art. 2º - DESIGNAR a Servidora CLAUDINEIA FRANCA FEITOSA SILVA 

TAVARES, matrícula n. 8721, Auxiliar Judiciário, para exercer a Função de 

Distribuidora Judicial em Substituição Legal no período de 31 de janeiro à 

01 de março de 2019;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 14 de dezembro de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA N. 141/2018-CJA

 A Doutora Laura Dorilêo Cândido, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO a servidora Ana Paula Paixão Geraldino, matrícula 

21.751, Analista Judiciário PTJ, designada Gestora Judiciária do Juizado 

Especial Cível e Criminal desta Comarca de Jaciara-MT, solicitou a 

transferência de suas férias regulamentares que seriam usufruídas no 

período de 07 a 26 de Janeiro de 2019, para usufruto de 10 (dez) dias no 

período de 07 a 16 de Janeiro de 2019;

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria nº 117/2018-CJA, disponibilizada no DJE nº10376, de 
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12.11.18, e publicada em 13.11.18. para constar onde se lê: no período de 

07 a 26 de Janeiro de 2019, leia-se : no período de 07 a 16 de Janeiro de 

2019;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 17 de dezembro de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 140/2018-CJA

 A Doutora Laura Dorilêo Cândido, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão, 

matrícula 32577, Analista Judiciário PTJ, designada Gestora Judiciária da 

2ª Vara desta Comarca de Jaciara-MT, estará afastada de suas funções 

por motivo de folgas compensatórias nos dias 10 e 11 de janeiro de 2019;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora SILVIA GARBELINI SERAFIM, matrícula n. 8459, 

Auxiliar Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária 

Substituta em Substituição Legal na 2ª Vara desta Comarca nos dias 10 e 

11 de janeiro de 2019;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 18 de dezembro de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 143/2018-CJA

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão , 

matrícula 32577 , Analista Judiciário PTJ, designada Gestor a Judiciári a na 

2ª Vara desta Comarca , estará afastada de suas funções por motivo de 

folgas compensatórias no s dias 14 a 18 de janeiro de 2019;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora SILVIA GARBELINI SERAFIM, matrícula n. 8459, 

Auxiliar Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária 

Substituta em Substituição Legal na 2ª Vara desta Comarca de Jaciara-MT, 

no s dias 14 a 18 de janeiro de 2019;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 18 de dezembro de 2018

 Laura Dorilêo Cãndido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001395-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR OAB - SP124436 

(ADVOGADO(A))

THIAGO GUERHARTH OAB - SP316954 (ADVOGADO(A))

RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA OAB - SP199104 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO APARECIDO FIGUEIREDO - ME (REQUERIDO)

 

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 de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 115175 Nr: 3431-05.2018.811.0010

 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: Ella Lingerie Praia e Fitness Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ DA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:23938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 Vistos etc.

Defiro o pedido de Ref. 10, concedendo o prazo impreterível de 15 

(quinze) dias para que parte exequente apresente o título executivo 

original em Secretaria, sob pena de extinção do feito.

Ainda, no mesmo prazo supra, manifeste a credora acerca do petitório da 

executada (Ref. 10), informando, desde já, os dados bancários para 

eventual levantamento de numerários.

Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e voltem conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100331 Nr: 6329-25.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LUIZ MICHELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 84823 Nr: 4608-72.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M.V. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, 

HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS, SANDRA ROSANE BOTTURA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA TEIXEIRA LOPES - 

OAB:332011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Vistos etc.

Verifica-se do feito que a parte executada não foi devidamente intimada 

da penhora e avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, conforme 

mandado juntado à Ref. 56, uma vez que não constituíram advogado no 

feito.
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Dessa forma, CHAMO O FEITO À ORDEM para revogar a homologação da 

avaliação (Ref. 62).

Outrossim, promova-se a devida intimação pessoal dos devedores para, 

querendo, se manifestarem sobre a constrição e avaliação realizada, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48825 Nr: 508-16.2012.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, NINO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CÉSAR CREMA - 

OAB:3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos, etc.

 Inicialmente, defiro o requerimento da parte exequente, para determinar a 

comunicação da designação de leilão nos autos de ação monitória nº 

1691-03.2004.811.0010 – Código 14841 em trâmite também neste juízo.

De outra banda, cumpra-se integralmente a decisão retro.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9284 Nr: 1442-57.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO, SILVANA PACHECO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS ANTÔNIO BOTTON, ELAINE 

TEREZINHA CORASSA BOTTON, LUIZ CARLOS CORRÊA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:5.398-A/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, 

Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, 

solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte 

executada.Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.Posto 

isto, defiro a penhora online no valor de R$ 398.226,81 (trezentos e 

noventa e oito mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos) 

nas contas da parte executada: CLÓVIS ANTÔNIO BOTTON CPF: 

284.090.000-91 e ELAINE TEREZINHA CORASSA BOTTON CPF: 

718.533.240-00.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, § 11 do CPC).Caso o valor bloqueado seja irrisório 

com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em 

vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a 

penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens 

encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da 

execução.Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros 

bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 

(quinze) dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 13 de dezembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 2585-95.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 118954 Nr: 1243-73.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Tonezer - OAB:9074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc....Sendo assim, reputo válidas as citações, intimações e 

demais atos praticados no processo, não havendo se falar em nulidade de 

qualquer decisão proferida no juízo de origem.Pois bem.Remetido o feito ao 

MPE este manifestou pela eventual busca de dados do requerido, bem 

como, realização de audiência de instrução e julgamento.Primeiramente, 

quanto à busca de dados do réu, indefiro neste momento, tendo em vista 

que não se faz necessária, pois o demandado já foi localizado e, inclusive 

citado para apresentar defesa nos autos, quedando-se inerte.Com isso, 

desde já, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 14h00min.A contar da intimação desta decisão, as 

partes possuem o prazo de 05 (cinco) dias para juntarem nos autos o rol 

das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, § 4º e 450 

do CPC.A parte autora deverá promover o comparecimento das 

testemunhas, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil.Ademais, expeça-se carta precatória para a 

Comarca de Cotriguaçu/MT, com a finalidade de que seja colhido o 

depoimento pessoal do demandado ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA 

SILVA, assim como, das eventuais testemunhas arroladas pelo 

requerido.Intime-se.Ciência ao MPE.Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.Às Providências.Jaciara/MT, 14 de dezembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 33856 Nr: 1414-74.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAULINO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34076 Nr: 1633-87.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCEDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66563 Nr: 1661-79.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAÍDES MATEUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Considerando o teor do ofício oriundo do Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca, encartado à ref. 126, INTIME-SE o exequente para 

requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

retorno dos autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19772 Nr: 1277-34.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA APARECIDA JOTA DE SOUZA, ANA MARIA 

JOTA PRADO, TARLEI TEODORO JOTA, ARLETE TEODORO JOTA DO 

PRADO, CLAUDIMIRO TEODORO JOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - OAB:5319

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Por fim, expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1082 Nr: 31-18.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO FIRMINO DA SILVA, DEGASPERI & 

FIRMINO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel marques Oliveira - 

OAB:6.040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Pacheco Leal - 

OAB:3714/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804 Nr: 7-87.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEGASPERI & FIRMINO LTDA, HELIO FIRMINO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3007, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Pacheco Leal - 
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OAB:3714/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49586 Nr: 1345-71.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA. - OAB:3.920-MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56050 Nr: 504-08.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51085 Nr: 2972-13.2012.811.0010

 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: MANFRIED ZAMBARDINO, CLEUNICE DORCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA LUIZA DOLCE 

MARQUES - OAB:300.227/SP, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA 

- OAB:5161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A, José Eduardo Miranda - OAB:5.023 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96196 Nr: 4310-46.2017.811.0010

 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: APARECIDA TEODORO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL LOPES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual Cumulada Com 

Ação de Cobrança e Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar, 

proposta por Aparecida Teodoro de Melo em face de Manoel Lopes Neto, 

todos devidamente qualificados nos autos.

 Em decisão de ref.4, fora indeferida a concessão de justiça gratuita e 

determinada a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para que comprovasse o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do 

Código de Processo Civil.

A Autora, através de seu Advogado em manifestação de ref. 15, salientou 

não ter condições de recolher as custas processuais, requerendo seja 

cancelada a distribuição, nos termos do art. 290, do CPC.

É o breve relato. Decido.

De efeito, segundo a norma de regência, o processo que não for 

devidamente preparado, dentro do prazo de 15 (quinze) dias de sua 

distribuição, será cancelado (art. 290, do Código de Processo Civil), de 

modo que se impõe o cancelamento da distribuição do presente feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DE 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DA AJG. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR A CITAÇÃO. A ausência 

de recolhimento de preparo acarreta o cancelamento da distribuição e não 

a extinção do feito. In casu, a jurisdição não foi prestada e o processo não 

produziu qualquer efeito jurídico, motivo pelo qual é afastada a 

determinação de pagamento das custas processuais. Inteligência do art. 

257 do CPC. APELO PROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70055923221, 

Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 

31/10/2013) (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. AJG INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE 

PREPARO DO FEITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 257, DO 

CPC. Indeferida a AJG e ausente pagamento das custas processuais, não 

é caso de extinção do processo por desistência, mas cancelamento da 

distribuição, na forma do art. 257, do CPC. Afastada a determinação de 

pagamento das custas processuais. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70062883251, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: 

Ana Beatriz Iser, Julgado em 27/05/2015) (grifo nosso).

Ante o exposto, DETERMINO o cancelamento da distribuição, na forma do 

art. 290, do CPC, isentando a autora do pagamento de custas.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de setembro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93203 Nr: 2904-87.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

PARA CONSTRUÇÃO CIVIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN REGINA TOMÉ - 

OAB:372063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DETERMINO o cancelamento da distribuição, na forma do 

art. 290, do CPC, isentando a autora do pagamento de 

custas.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 19 de setembro de 

2017Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104830 Nr: 8549-93.2017.811.0010

 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
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 PARTE AUTORA: ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA O. L. PORTO 

GURGEL - OAB:2.712/RN, ANA VALDA T. DE V. GALVÃO - 

OAB:8702/RN, ANDREA SYLVIA DE LACERDA VARELLA FERNANDES - 

OAB:3.608/RN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO, COM 

CONSEQUENTE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES, 

pleiteado por ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A, devidamente qualificado nos 

autos. Determinado o desentranhamento do petitório dos autos da 

Recuperação Judicial e sua distribuição de forma autônoma, fora a 

reqeurente intimada a prodecer ao recolhimento das custas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição (fl. 02). Posteriormente, à 

Ref.04 fora proferido despacho intimando, novamente, o manifestante 

para, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 290 do CPC), recolher as custas 

de ingresso, sob pena de indeferimento da petição inicial. Entretanto, 

publicado o despacho em 24.112017, até o presente momento a 

peticionante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação 

(Ref.08). De efeito, segundo a norma de regência, o processo que não for 

devidamente preparado, dentro do prazo de 15 (quinze) dias de sua 

distribuição, será cancelado (art. 290, do CPC), de modo que se impõe o 

cancelamento da distribuição do presente feito. ............. Ante o exposto, 

DETERMINO o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290, do CPC, 

isentando a autora do pagamento de custas. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 19 de fevereiro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99157 Nr: 5723-94.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LOPES DOS SANTOS SUPERMERCADO 

LTDA EPP, MARLENE GONÇALVES CARVALHO, HIGOR EUCLIDES DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106316 Nr: 9264-38.2017.811.0010

 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: NILSON VIEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO CLARO DIESEL LTDA, MAPFRE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO - 

OAB:22657-O/MT, MAURO BOSCO CABRAL - OAB:8878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15110-A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61549 Nr: 3935-50.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE ANA SMOLSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96165 Nr: 4295-77.2017.811.0010

 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: Valdecy Pereira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94529 Nr: 3548-30.2017.811.0010

 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: ARNALDO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, 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 contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96391 Nr: 4405-76.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS ROSENDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, DINA MARCIA CHICARINO CAIRES - 

OAB:11693/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, 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 contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4533 Nr: 1536-73.1999.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO DE MOURA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3558-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4544 Nr: 1543-65.1999.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61143 Nr: 3773-55.2014.811.0010

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIURA MOURA DE ARAUJO, LEOCIR MOURA DE 

ARAUJO, JEVERSON APARECIDO MATOS, Inajara Angélica dos Reis 

Moura, LEIDE FRANCISCA MOURA DE ARAUJO MATOS, ELI MOURA DE 

ARAUJO, LEONIL MOURA DE ARAÚJO, MARIA BENILDE BRAGA DE 

ARAÚJO, IZAIAS CORREA DA COSTA, Josué Coutinho Elias, Neuzi 

Honorina Moura Elias, MARIA DE LOURDES MOURA DE ARAUJO COSTA, 

LUCIENE MOURA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NILZA FRANÇA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO - OAB:10919/O, Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, comparecer nesta Secretaria para 

retirar o Formal de Partilha expedido nos autos, impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96831 Nr: 4608-38.2017.811.0010

 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: ESPOLIO DE GILMAR MARCIANO DA SILVA, SANDRA 

MOISÉS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por ESPÓLIO DE GILMAR 

MARCIANO DA SILVA, representado por SANDRA MOISES DA SILVA 

COTRIN em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 

DETRAN, com fundamento no Art. 487, inciso I, do NCPC, para condenar o 

réu ao pagamento do valor de R$ 12.950,00 (doze mil novecentos e 

cinquenta reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

a título de danos morais.Os valores devem ser corrigidos monetariamente 

pelo IPCA a partir do evento danoso, no caso dos danos materiais, e a 

partir da prolação da sentença, no caso dos danos morais.Quanto aos 

juros de mora, devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, 

em ambos os casos, desde a citação válida até o advento da Lei nº 

11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de 

poupança até o efetivo pagamento(...).Sentença publicada em audiência. 

Saem os presentes intimados para efeitos recursais.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62348 Nr: 256-08.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA NUNES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEM 

LTDA, ITAU SEGURSO DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA 

BATISTA - OAB:41775, Rafael B. Fontelles - OAB:41.762 - DF

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de ref. 123.

Assim, remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência de 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85165 Nr: 4754-16.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEONIR DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de concessão de benefício previdenciário ajuizada por 

MARIA LEONIR DA SILVA NASCIMENTO em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, que é deficiente visual, 

incapaz de exercer atividade laborativa, bem como possui renda inferior à 

¼ do salário mínimo, requerendo o benefício de prestação continuada, 

para receber o quantum relativo a um salário mínimo a que teria direito, já 

que na seara administrativa teve seu pleito foi indeferido.

Com a inicial vieram os documentos.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de justiça gratuita, nomeado 

médico perito, bem como notificada a Assistente Social para proceder com 

o estudo socioeconômico, de outra banda, foi indeferido o pedido de tutela 

antecipada (ref. 04).

À ref. 16, adveio o laudo socioeconômico realizado na residência da 

requerente, onde constou que a renda per capita era superior à ¼ do 

salário mínimo.

Realizada a perícia, acostou-se o laudo à ref. 42, onde constou que a 

autora é incapaz de praticar os atos da vida civil, bem como sua patologia 

é irreversível, não tem cura e nem tratamento.

Remetido os autos ao INSS, este apenas juntou aos autos o CNIS da 

autora e de seu esposo, contudo, nada manifestou (ref. 50).

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

Após relatar os autos para proferir sentença, e observando que no laudo 

socioeconômico não pude vislumbrar o vinculo do esposo da requerente 

com a Prefeitura deste município, sendo este essencial para o julgamento 

do caso em questão, portanto, se faz necessária a conversão do 

julgamento em diligência.

Assim, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 475 de 792



Desta forma, intimem-se a requerente para que traga aos autos a CTPS de 

seu esposo, Sr. Jaime Ayres dos Santos, a fim de verificar o vínculo deste 

com a Prefeitura municipal de Jaciara-MT e, consequentemente, aferir a 

renda per capita da família.

Após, tornem os autos conclusos para sentença.

Às providências.

 Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001798-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA MARIA DE ANDRADE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001798-39.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

DILMA MARIA DE ANDRADE ALMEIDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela 

parte autora em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados na peça de ingresso. Conforme art. 2º da Lei nº 12.153/09, ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública compete “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”, tal competência, segundo prevê o §4º, do Art. 2°, da mesma Lei, 

é absoluta onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Ademais, no julgamento do IRDR Tema 01, o qual versa sobre a 

“Tramitação da ação de cobrança de diferença de URV, perante o Juizado 

Espcial da Fazenda Publica, em observância ao art. 2º e § 4º, da Lei nº 

12.153/2009” foi fixado que “Compete ao Juizado Escoaial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial”. Assim, em se tratando de competência absoluta, como acima já 

mencionado, passível de ser declarada de ofício pelo Juiz. Portanto, 

considerando que a presente ação de cobrança foi proposta em desfavor 

do Município de Jaciara, tem-se que a competência para o seu 

processamento é do Juizado da Fazenda Pública de Jaciara. Ante o 

exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para apreciar a presente 

demanda, determinando a remessa destes autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Jaciara. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 18 

de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001307-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVA PUBLICIDADE LTDA - ME (RÉU)

FLAVIA ESTEVO GOMES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001307-32.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: VIVA PUBLICIDADE LTDA - ME, FLAVIA 

ESTEVO GOMES Vistos etc. Os autos vieram conclusos devido ao 

petitório da parte autora, a qual requer bloqueio de numerários nas contas 

da parte requerida por meio do sistema BACENJUD (ID 16910185). 

Contudo, em básica análise dos autos, verifica-se que se trata de AÇÃO 

DE COBRANÇA, totalmente diversa daquela citada no petitório retrocitado, 

qual seja, execução. Assim, não havendo se falar em procedimento 

executivo, indefiro o pedido formulado, e determino a intimação da parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a 

certidão de ID 1755215. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 18 de dezembro 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001653-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CANDIDA ALVES DOS SANTOS (RÉU)

ADVAIR ALVES DOS SANTOS (RÉU)

JOAO ALVES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001653-80.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: ADVAIR ALVES DOS SANTOS, JOAO 

ALVES DOS SANTOS, MARIA CANDIDA ALVES DOS SANTOS S E N T E N 

Ç A Vistos e examinados. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por 

BANCO DO BRASIL, em face de ADVAIR ALVES DOS SANTOS, JOÃO 

ALVES DOS SANTOS e MARIA CANDIDA ALVES DOS SANTOS, partes 

devidamente qualificadas nos autos. Alega a parte autora que os 

requeridos firmaram Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária sob nº 

40/00575-5, os quais devem o valor atualizado de R$ 70.283,54 (setenta 

mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos). Com a 

exordial vieram documentos. Inicialmente, foi determinada a comprovação 

do recolhimento de custas pelo banco autor (ID 14385523), sobrevindo 

manifestação à ID 14747585. Em seguida, recebida a inicial (ID 14827091), 

foi determinada a citação da parte requerida, sendo esta frutífera apenas 

quanto à ré ADVAIR ALVES DOS SANTOS, tendo em vista que os corréus 

se tratam de pessoas falecidas (ID 15797892). Posteriormente, a ré 

apresentou embargos monitórios onde, preliminarmente, arguiu a extinção 

da demanda em decorrência da morte dos codevedores, ora genitores da 

embargante e, neste caso, não haver possibilidade de habilitação de 

herdeiros. Arguiu, ainda, a nulidade do aval prestado, tendo em vista que 

foi prestado por pessoa física, nos termos do Art. 60 e § 3º do 

Decreto-Lei nº 167/67. Impulsionado o feito à parte embargada/autora, 

esta comparece, inicialmente, à ID 16205106 requerendo a pesquisa de 

endereços dos requeridos via BACENJUD. Posteriormente, compareceu à 

ID 16464052 apresentando impugnação. Contudo, detrai-se que os 

argumentos expendidos pela embargada não guardam qualquer relação 

com as arguições trazidas pela embargante. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório do necessário. Decido. Inicialmente, quanto ao pedido de busca 

de endereço dos requeridos, verifica-se da Certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, colacionada à ID 15797892, que o mesmo logrou êxito na citação 

de ADVAIR ALVES DOS SANTOS, ora embargante, porém, com relação 

aos demais réus, não foi possível a citação, uma vez que faleceram. 

Assim, impossível à busca de endereço dos de cujus, motivo que indefiro 

o pedido. Por outro lado, quanto às preliminares arguidas, inicialmente, 

face à incapacidade da parte, o pleito merece parcial guarida, uma vez 

que, mesmo com o falecimento dos garantidores do título, objeto da lide, a 

ação pode prosseguir com relação à corré, pois, de acordo com o Art. 275 

do Código Civil “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns 

dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum” [...] Assim é o 

entendimento do E. TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – 

FALECIMENTO DE CODEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – 

EXTINÇÃO DO FEITO CONTRA TODOS – IMPOSSIBILIDADE – 

PROCESSAMENTO QUE DEVE SEGUIR EM RELAÇÃO AO DEMAIS RÉUS – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 275 DO CC – SENTENÇA REFORMADA – 
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DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.O falecimento do devedor antes da 

propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos 

dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez 

que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua 

propositura. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção 

do feito em relação ao de cujus. Nos termos do art. 275, primeira parte, do 

Código Civil, “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns 

dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum”. Portanto, não se 

tratando de litisconsórcio necessário, a demanda deve prosseguir com 

relação aos demais codevedores já incluídos no polo passivo pelo credor.” 

(Ap 40951/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018). 

Com isso, merece acolhida a arguição da embargante, neste ponto, 

devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito em relação aos de 

cujus JOÃO ALVES DOS SANTOS E MARIA CANDIDA ALVES DOS 

SANTOS. De outra face, com relação à alegada nulidade do aval prestado, 

afirma a embargante que os garantidores se tratam de pessoa física, 

devendo ser declarado, então, a nulidade, nos termos do Art. 60, § 3º do 

Decreto-Lei nº 167/67. Ocorre que, primeiramente, resta prejudicada tal 

arguição em decorrência da preliminar anteriormente analisada. De igual 

sorte, não merece guarida a tese aventada pela Embargante/requerida, 

uma vez que o Artigo 60, § 3º do Decreto-Lei 167/67 dispõe sobre a 

nulidade de garantias prestadas por pessoas físicas à pessoa jurídica, 

sendo aquelas estranhas ao quadro social da empresa e, no presente 

caso, se trata de pessoa física garantidora de pessoa física, fato que não 

socorre a alegação da embargante. No mesmo sentido foi o entendimento 

do E. TJMT: “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – 

AVAL – GARANTIA DE TERCEIRO – ART. 60, §3º, DL N. 167/67 – 

PENHORA – QUOTA DE SOCIEDADE COOPERATIVA – POSSIBILIDADE – 

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não deve 

ser declarada a nulidade do aval prestado por terceiro, pessoa física, em 

Cédula de Crédito Rural emitida também por pessoa física, nos termos do 

disposto no art. 60, §3º, do Decreto-Lei n. 167/67. O óbice de 

transferência a terceiros imposto pelo art. 1.094, inc. IV, do CC/02 e pelo 

art. 4º, inc. IV, da Lei nº 5.764/71, não impede a penhora da quota da 

sociedade cooperativa. Precedente do STJ. A exceção de 

pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível 

diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de 

dilação probatória, como é o caso de excesso de penhora.” (MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 16/08/2017, 

Publicado no DJE 29/09/2017). Negritei. Assim, a rejeição é medida que se 

impõe. Lado outro, em relação à alegação de ilegitimidade passiva dos 

requeridos JOÃO ALVES DOS SANTOS e MARIA CANDIDA ALVES DOS 

SANTOS, em virtude da prescrição do título objeto da ação monitória, por 

serem eles avalistas, entendo que a análise resta prejudica, já que 

reconhecida a preliminar de incapacidade de parte. Superada a análise 

das preliminares, passo à análise do mérito. Alegou a parte embargante o 

excesso de execução, apontando o valor que entende devido, mas 

deixando de juntar à peça defensiva, primeiramente, os comprovantes de 

pagamento do quantum apontado no petitório e, em segundo lugar, o 

demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme preceitua o 

Art. 701, § 2º do CPC. Com isso, tendo em vista o que dispõe o § 3º do 

retrocitado artigo do códex processual, não apontado o valor correto ou 

não apresentado o demonstrativo deixo de examinar a alegação de 

excesso. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

EMBARGOS MONITÓRIOS opostos por ADVAIR ALVES DOS SANTOS, 

declarando extinta a demanda, sem resolução de mérito apenas em face 

dos requeridos JOÃO ALVES DOS SANTOS e MARIA CANDIDA ALVES 

DOS SANTOS, nos termos do Art. 485, IV do CPC e, via de consequência, 

JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA proposta por BANCO DO 

BRASIL S/A em face de ADVAIR ALVES DOS SANTOS, constituindo de 

pleno direito em título executivo judicial a Cédula Rural Pignoratícia e 

Hipotecária nº 40/00575-5, no valor total de R$ 70.283,54 (setenta mil 

duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC, desde a data da 

propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês contados da 

citação. Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima, 

condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código 

de Processo Civil, fixo 10% (dez por cento) do valor de condenação. Com 

o trânsito em julgado, intime-se o réu/embargante a efetuar o pagamento 

da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias de acordo com disposto no art. 

523 do CPC. Caso não ocorra o pagamento espontâneo do valor do débito, 

dentro desse prazo, que inicia após a intimação defensor do 

réu/embargante, incide a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, conforme § 1º do referido artigo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 18 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001383-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO VILELA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001383-56.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ERALDO VILELA PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, INSS Vistos e examinados. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E OU RESTABELECIDMENTO DE 

BENEFÍCIO, ajuizada por ERALDO VILELA PEREIRA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, partes devidamente qualificadas nos 

autos, alegando o demandante, em síntese, preencher os requisitos 

necessários à concessão de benefício previdenciário. Com a exordial 

vieram documentos. Recebida a inicial, foi deferida a assistência judiciária 

gratuita, bem como, determinou-se a realização de perícia e, depois de 

realizado o trabalho técnico, a citação da parte ré (ID 13859424). Em 

seguida, adveio a defesa do requerido à ID 14368145 sem arguição de 

preliminares, sendo impulsionado o feito à demandante (ID 14504430) para 

que manifestasse, advindo réplica a ID 14623202, ratificando as arguições 

da exordial. Após, adveio o laudo pericial à ID 16647877. Impulsionado o 

feito às partes (ID 16694761), compareceram as partes manifestando 

ciência (ID 16742762 e 16891594). Vieram os autos conclusos. É a 

síntese do necessário. Decido. II.1 – Requisitos para a concessão dos 

benefícios pretendidos. O benefício da aposentadoria por invalidez 

demanda os seguintes requisitos, nos termos dos arts. 42 e 26, II da Lei nº 

8.213/91. a) qualidade de segurado; b) cumprimento da carência de 12 

contribuições mensais, dispensada nos casos de acidente de qualquer 

natureza ou causa, de doença profissional ou do trabalho e de 

acometimento de alguma das doenças especificadas no art. 151 da Lei nº 

8.213/91; c) incapacidade total e permanente do segurado, sendo inviável 

a sua reabilitação para o exercício da mesma ou de qualquer outra 

atividade que lhe garanta a subsistência e; d) que não se trate de doença 

ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier 

em razão da progressão ou agravamento de tal doença ou lesão. Por sua 

vez, o benefício do auxílio-doença exige os seguintes requisitos, nos 

termos dos arts. 59 e 26, II da Lei nº 8.213/91: a) qualidade de segurado; 

b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos 

casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional 

ou do trabalho e de acometimento de alguma das doenças especificadas 

no art. 151 da Lei nº 8.213/91; c) incapacidade temporária para o trabalho 

ou atividade habitual do segurado por mais de 15 dias; d) que não se trate 

de doença ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a incapacidade 

sobrevier em razão da progressão ou agravamento de tal doença ou 

lesão. Tratando-se de causa que envolve a verificação da existência de 

incapacidade laborativa, constatou-se a necessidade de realização de 

perícia médica para aferir, com isenção, imparcialidade e equidistância das 

partes, a real condição do segurado para o trabalho, haja vista a 

contradição entre as alegações das partes envolvidas, uma afirmando a 

existência da incapacidade e a outra emitindo parecer contrário à 

pretensão deduzida, em nível administrativo. Assim sendo, determinou-se 

a realização de perícia médica para a produção da prova técnica, 

fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor formação 

do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar, sobrevindo o 

trabalho técnico à ID 16647877 onde foi atestada a incapacidade parcial e 
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permanente da parte autora. II.2 – Direito ao benefício pretendido. Entendo 

não estarem presentes os requisitos para concessão dos benefícios 

pleiteados. Isto porque não restou comprovado o requisito atinente ao 

cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais. Assim é 

que, analisando os documentos carreados pela parte autora, 

especialmente os extratos dos sistemas CNIS, observo que a parte autora 

não detinha a qualidade de segurada à época do início da incapacidade, 

não fazendo jus ao benefício. Assim é que, extrai-se dos documentos que 

a parte autora contribuiu até o ano de 1995, e, após esse período, não há 

o recolhimento de qualquer contribuição, assim, não há qualidade de 

segurada na data da sua incapacidade. Desse modo, diante dos motivos 

acima delineados, e da ausência de comprovação da qualidade de 

segurado exigida na legislação previdenciária, entendo que a parte autora 

não faz jus aos benefícios previdenciários postulados na exordial. III - 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na petição 

inicial formulado por ERALDO VILELA PEREIRA em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço com resolução do mérito. Via 

de consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que 

fixo, de forma equitativa, em R$ 500,00 (§ 8º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, sendo que a exigibilidade ficará suspensa, conforme art. 

85, § 2º c/c art. 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de 

praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 18 

de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002808-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002808-21.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

GUSTAVO PEREIRA DA SILVA RÉU: INSS, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos e examinados. I - Relatório Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR 

MORTE proposta por GUSTAVO PEREIRA DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, partes devidamente 

qualificadas nos autos. A parte autora postula pensão por morte em 

decorrência do falecimento de seu genitor, MAURO GONÇALVES DA 

SILVA, este falecido em 16/05/2018, diante da negativa face ao 

requerimento administrativo apresentado em 25/05/2018, sob 

argumentação de que o autor não comprovou a dependência para com o 

falecido. Com isso, o demandante requer justiça gratuita, o deferimento da 

antecipação da tutela para concessão do benefício, bem como a 

procedência do pedido para que seja concedido o benefício e o réu arque 

com a sucumbência. Com a exordial vieram documentos. Decisão inicial de 

conteúdo positivo (ID 16353294), onde foi indeferido a tutela antecipada e 

determinada a citação da autarquia ré. Devidamente citado, o demandado 

apresentou contestação, rebatendo as arguições iniciais, ao afirmando 

que o de cujus não manteve a qualidade de segurado ao tempo do óbito, 

pugnando pela improcedência dos pedidos autorais e a condenação nas 

verbas de sucumbência (ID 16561408). Em seguida, parte autora 

apresentou réplica à ID 16672660, refutando seus argumentos exordiais e 

requerendo o julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório do necessário. Fundamento e decido. II.1 – Requisitos para a 

concessão da pensão por morte O benefício da pensão por morte 

demanda os seguintes requisitos, nos termos do art. 74 da Lei nº 

8.213/91: a) morte de segurado que mantenha tal qualidade ao tempo do 

óbito; b) qualidade de dependente em face do segurado. Para fazer jus ao 

benefício, portanto, é imprescindível que o dependente comprove o 

preenchimento dos requisitos necessários à obtenção da pensão por 

morte, quais sejam: óbito, relação de dependência e qualidade de 

segurado do falecido. II.2 - Manutenção da qualidade de segurado do 

instituidor da pensão No caso em tela, verifico estar presente o requisito 

relativo à manutenção da qualidade de segurado ao tempo do seu 

falecimento. A concessão do benefício demanda a morte, natural ou 

presumida, daquele que mantenha a qualidade de segurado ao tempo do 

óbito. Logo, perdida a condição de segurado, não haverá cobertura 

previdenciária para os seus dependentes. Neste caso concreto, o 

segurado, ao tempo do óbito (16/05/2018), mantinha a qualidade de 

segurado, tendo em vista que verteu contribuições ao INSS até 03/2018. 

Superada esta questão, deve a parte autora, ainda, comprovar sua 

qualidade de dependente. Quanto ao tema, o art. 16 da Lei nº 8.123/91 

prevê três classes de dependentes, cujo rol possui natureza taxativa e a 

parte demandante se encaixa no inciso I. Veja-se: “Art. 16. São 

beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 

dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e 

o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou 

deficiência grave;” Ademais, os dependentes da primeira classe possuem 

em seu favor presunção absoluta de dependência econômica em relação 

ao segurado, neste caso, independentemente da origem da filiação, se 

adotiva ou biológica. Ainda assim, a fim de corroborar com a alegada 

dependência, o requerente juntou ao feito Certidão de Nascimento à ID 

16317231, onde consta a paternidade do falecido. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fundamento no que dispõe o Art. 487, I do CPC, resolvo o 

mérito do pedido e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por 

GUSTAVO PEREIRA DA SILVA, para conceder o benefício de pensão por 

morte, devido desde a data do requerimento administrativo (DIB 

25/05/2018) e data de início de pagamento na data desta sentença (DIP 

18/12/2018) até a data em que completar 21 (vinte e um) anos 

(29/05/2019). CONDENO, ainda, o INSS ao pagamento das parcelas 

pretéritas, compreendidas desde o dia do requerimento administrativo e a 

data da presente sentença, observando-se que os valores deverão ser 

atualizados monetariamente e com juros de mora desde a data em que 

seria devido cada pagamento. 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. Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública 

de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 

149.514.6/MG). Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1º, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios do advogado da parte ex adversa 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Tópico síntese do julgado, nos termos dos Provimentos COGE 

n° 69/2006 e 71/2006 e nº 20/2008 – CGJ/MT: - Número do benefício: 

180.325.776-5; - Nome do beneficiário: GUSTAVO PEREIRA DA SILVA 

(CPF nº 026.317.511-16); - Benefício concedido: pensão por morte; - 

Renda Mensal Inicial: a calcular pelo INSS; - Data de início do benefício: 

25/05/2018; - Data final do benefício: 29/05/2019. Por fim, imperioso 

ressaltar, que esta Comarca, encontra-se atualmente sobrecarregada de 

processos, e com efetivo reduzido, não dispondo de meios para liquidar 

as sentenças em relação ao INSS, ações estas que representam uma 

grande parte do volume processual, em virtude da Comarca não possuir 

Justiça Federal para tramitação do feito, razão pela qual as sentenças são 

ilíquidas. Assim em uma análise superficial, DEIXO de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no § 3° do art. 

496 do CPC. Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de 

praxe, certifique-se e arquivem-se os autos com a devida baixa. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 18 de dezembro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito
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2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001942-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER AUTO VIDROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos e requerer o que de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001267-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA (EXECUTADO)

HUGO GONCALVES DE CARVALHO (EXECUTADO)

MARLENE GONCALVES DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida e a certidão do oficial de justiça e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003420-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 213859 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 12/02/2019 às 13hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003079-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 213866 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 06/02/2019 às 13hs15. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90506 Nr: 1628-21.2017.811.0010

 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 Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Rodrigues de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor 

para, com fulcro no art. 702, § 8º, do Novo Código de Processo Civil, 

constituir título executivo judicial a obrigação do demandado em pagar a 

dívida descrita na peça basilar.Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios no valor equivalente a 20% 

sobre o valor da dívida, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil. Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I do Novo Código de 

Processo Civil.Com o trânsito em julgado, certifique-se se houve 

pagamento voluntário da condenação imposta no prazo de 15 (quinze) 

dias e, após, atente-se a Secretaria ao disposto nos §§ do art,. 523, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Jaciara ¬- MT, 11 de 

dezembro de 2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88788 Nr: 763-95.2017.811.0010

 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 SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI BREDA & CIA LTDA - ME, MARISELIA 

ANDRADE BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios opostos pelos 

requeridos e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor 

para, com fulcro no art. 702, § 8º, do Novo Código de Processo Civil, 

constituir título executivo judicial a obrigação da demandada em pagar a 

dívida descrita na peça basilar.Condeno os requeridos ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios no valor equivalente a 20% 

sobre o valor da dívida, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil. Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I do Novo Código de 

Processo Civil.Com o trânsito em julgado, certifique-se se houve 

pagamento voluntário da condenação imposta no prazo de 15 (quinze) 

dias e, após, atente-se a Secretaria ao disposto nos §§ do art, 523, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Jaciara ¬- MT, 11 de 

dezembro de 2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80442 Nr: 2396-78.2016.811.0010

 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: Lourencio da Silva Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido formulado pelo advogado da parte autora.

Ante a informação de que a parte autora está residindo na Comarca de 

Juscimeira-MT, no endereço: Rodovia Br-364, s/n, Zona Rural, remetam-se 

os autos àquela comarca, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 98032 Nr: 5183-46.2017.811.0010

 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: CELMA RIBEIRO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) As custas de distribuição deverão incidir sobre o valor ofertado à 

causa, nos termos do art. 291 e seguintes do Código e Processo Civil.Com 

ou sem recolhimento das custas judiciais, certifique-se.Habilite-se o 

patrono do requerido na forma postulada às refs. 30/31.Após, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara – MT, 14 de dezembro de 

2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 111195 Nr: 1718-92.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABOR CAMPEIRO COMÉRCIO ALIMENTOS LTDA, 

SOLIMAR DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E 

INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572, JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:23938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência em caráter provisório (art. 294 

do CPC) para o fim específico de determinar a SUSPENSÃO dos protestos 

em relação aos boletos bancários n° 43077 e 43078.Oficie-se, com 

urgência, o Cartório do 2º Ofício de Jaciara-MT para SUSPENDER os 

protestos na forma determinada até decisão em sentido contrário.Cite-se a 

parte requerida para, com fundamento no art. 334 do CPC, comparecer à 

audiência conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta comarca, ou, 

caso não tenha interesse na tentativa de autocomposição, apresentar 

pedido de cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 10 (dez) 

dias de antecedência (art. 334, § 5º CPC) e apresentar sua contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, que será contado a partir da data do 

protocolo do cancelamento da referida audiência ou da realização da 

última sessão de conciliação, quando não houver acordo (art. 335 do CPC) 

sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 344 

CPC).Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Jaciara-MT, 14 de 

dezembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104600 Nr: 8453-78.2017.811.0010

 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: Creuza Viana Feitosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).As custas de distribuição deverão incidir sobre o valor ofertado à 

causa, nos termos do art. 291 e seguintes do Código e Processo Civil.Com 

ou sem recolhimento das custas judiciais, certifique-se.Após, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara – MT, 14 de dezembro de 

2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82264 Nr: 3361-56.2016.811.0010

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Vicente de Miranda 

Hondo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para CONDENAR o requerido em: i) restituir o veículo Fiat Uno Mille, placa 

NJT-2876 ao Lar Recanto Feliz, para utilização conjunta com o Conselho 

Tutelar, ii) disponibilizar profissional em nutrição para acompanhar o 

cardápio dos abrigados; iii) fornecer aos abrigados toda alimentação 

necessária de acordo com o prescrito pelo nutricionista e, iv) fornecer 

vestuário compatível com as necessidades de cada abrigado.Ratifico a 

liminar de ref. 4.Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Sem custas e honorários.Transitada em julgado, 

c e r t i f i q u e - s e . A p ó s ,  a r q u i v e - s e  c o m  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se. Jaciara-MT, 14 

de dezembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 103764 Nr: 8063-11.2017.811.0010

 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: IDINARA SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Revogo 

a liminar deferida à ref. 4.Condeno a autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, consoante previsão 

do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observado, contudo, a 

inexigibilidade da verba, tendo em vista a gratuidade da justiça concedida 

à requerente, nos termos do §3°, do art. 98, do mesmo Codex.Transitada 

em julgado, certifique-se.Após, arquive-se com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara ¬- MT, 17 de 

dezembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87681 Nr: 140-31.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRO-PECUÁRIA BACAVA LTDA 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 rocesso n° 140-31.2017.811.0010

Código 87681

VISTOS ETC,

Indefiro o pedido de ref. 33 tendo em vista que a parte executada até o 

momento não foi devidamente citada.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no feito e requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 de dezembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91388 Nr: 2062-10.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ZAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAADC, AADSC, AADC, WADSC, WADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2060-10.2017.811.0010

Código: 91388

Inventariante: Zilma Alves de Souza

 VISTOS ETC,

Intime-se a inventariante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca da última manifestação do Ministério Público, em relação à 

incompetência deste juízo em razão do último domicílio do de cujus, bem 

como, sobre eventual interesse em prosseguir com o inventário 

extrajudicial.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providencias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 13 d dezembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 105906 Nr: 9055-69.2017.811.0010

 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: Maurino Gonçalves de Queiroz

 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:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para conceder o BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA razão 

pela qual CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de Maurino 

Gonçalves de Queiroz, no valor do salário-benefício nos termos do art. 61 

da Lei n° 8.213/91, a contar da cessão do benefício (16/11/2017) até 

cessarem as lesões/enfermidades que acometem o segurado (...).Após, 

arquive-se com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-seIntimem-se 

Cumpra-se.Jaciara-MT, 14 de dezembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 85904 Nr: 5115-33.2016.811.0010

 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: ALDERI LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REVOGO a concessão do benefício da justiça gratuita 

concedida ao autor na decisão de ref. 4.Determino a emenda a inicial para 

constar no valor da causa a pretensão econômica almejada pelo 

requerente.Após, intime-se o autor por meio de seu advogado (a) para 

providenciar o recolhimento das custas de distribuição no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de certificação pela Secretaria da 2ª Vara e 

posterior remessa dos autos ao gabinete para extinção do feito com 

arquivamento definitivo (§1°, art. 456, da C.N.G.C).As custas de 

distribuição deverão incidir sobre o valor ofertado à causa, nos termos do 

art. 292, inciso V, do Código e Processo Civil.Com ou sem recolhimento 

d a s  c u s t a s  j u d i c i a i s ,  c e r t i f i q u e - s e . A p ó s , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara – MT, 17 de dezembro de 

2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110743 Nr: 1537-91.2018.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIUNFO CORRETORA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA, FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA FERRARI 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Cientifique os executados para, caso queiram, no prazo para 

oferecimento dos embargos, uma vez reconhecendo o crédito exequente, 

comprovem o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

inclusive custas e honorários de advogado, requerendo o parcelamento 

da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se os executados da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC).Defiro os benefícios 

do art. 212, §§1º e 2º do CPC.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55550 Nr: 82-33.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO LOURENÇO ESTRUTURA METÁLICA E 

PRÉ-MOLDADOS LTDA, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JAIR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 82-33.2014.811.0010

Código nº. 55550

VISTOS ETC,

Intime-se o exequente por meio de seu (s) advogado (s) para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da petição e 

documentos acostados pelos executados de fls. 115/126, sob pena de 

preclusão.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conlusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 26 de setembro de 2018

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 100337 Nr: 6334-47.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Arando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Encerrada a fase de instrução, retornem os autos conclusos para 

prolação de sentença.

Cumpra-se.

 VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90399 Nr: 1571-03.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MARTINS, VILSON MARTINS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1571-03.2017.811.0010

Código nº 90339

VISTOS ETC,

Diante do descumprimento injustificado do acordo pelos executados, 

DEFIRO o pedido de penhora online do valor atualizado do débito, com 

fulcro no art. 854, do CPC, e em consequência, determino a expedição de 

ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud para o bloqueio 

on line de valores depositados em contas bancárias da parte executada 

até o montante do débito exequendo.

 Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema BacenJud, que será juntado aos 

autos.

Os autos deverão permanecer em gabinete conforme estabelecido no art. 

512, § 2º, da CNGC.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 14 de dezembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 84306 Nr: 4328-04.2016.811.0010

 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: JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno o requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 

85 §8º do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a 

exigibilidade da verba honorária, face à concessão da gratuidade da 

justiça ao autor, na forma do art. 98, §3°, do mesmo Codex.Transitada em 

ju lgado,  ce r t i f i que -se .Após ,  a rqu ive -se  com ba ixa  na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara/MT, 

14 de dezembro de 2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 103515 Nr: 7933-21.2017.811.0010

 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: MARCIA CRISTINA FERREIRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 VISTOS ETC,

Em que pese o requerido sustente, em sua manifestação de ref. 16, que o 

mandado de citação cumprido não foi juntado aos autos, o andamento 

processual de ref. 11 (fls. 85/86 do arquivo em pdf), se refere justamente 

à juntada do mandado de citação devidamente cumprido.

Assim, intime-se o município demandado, na pessoa de seu procurador, 

para que se manifeste especificamente acerca do referido documento, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT., 17 de dezembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90399 Nr: 1571-03.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MARTINS, VILSON MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1571-03.2017.811.0010

Código nº 90339

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio via BacenJud, este restou infrutífero, 

uma vez que foi bloqueado apenas a importância de R$ 22,37 (vinte e dois 

reais e trinta e sete centavos), o qual procedi o desbloqueio por entender 

ser insignificante o valor.

Desta feita, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no feito, requerendo o que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 18 de dezembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89794 Nr: 1267-04.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE MARIA DE MEDEIROS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1267-04.2017.811.0010

Código 89794

VISTOS ETC,

Realizada consulta ao Sistema BacenJud, procedi o bloqueio parcial do 

débito, no valor de R$ 2.330,98 (dois mil, trezentos e trinta reais e noventa 

e oito centavos), o qual solicitei a transferência para a conta judicial, 

conforme espelhos anexos.

 Assim, intime-se a parte executada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo legal.

Após, intime-se a parte exequente para, no mesmo prazo, manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 18 de dezembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106482 Nr: 9339-77.2017.811.0010

 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: LEILIANE PEREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BORGES CORDEIRO - 

OAB:20206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 9339-77.2017.811.0010

Código n.º 106482

VISTOS ETC,

Considerando o disposto nos Ofícios Circulares nº 356/2018-DAPI-CGJ e 

142/2018/NUGEP/VQS, e o teor do acórdão proferido no Incidente de 

Resolução de Demandadas Repetitivas – IRDR – nº 85560/2016, que 

reconheceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda 

Pública para apreciar as ações de cobrança de diferença de URV no valor 

até 60 (sessenta) salários mínimos, DETERMINO a imediata remessa do 

feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca.

Ás providências.
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Cumpra-se.

Jaciara-MT, 18 de dezembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000781-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA PARMIGIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O 

(ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO VISTOS ETC, Considerando o disposto nos Ofícios 

Circulares nº 356/2018-DAPI-CGJ e 142/2018/NUGEP/VQS, e o teor do 

acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandadas Repetitivas 

– IRDR – nº 85560/2016, que reconheceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar as ações de cobrança 

de diferença de URV no valor até 60 (sessenta) salários mínimos, 

DETERMINO a imediata remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca. Ás providências. Cumpra-se. Jaciara-MT, 18 de 

dezembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000971-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DUTRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O 

(ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000971-28.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

JAQUELINE DUTRA DE ARAUJO RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT 

VISTOS ETC, Considerando o disposto nos Ofícios Circulares nº 

356/2018-DAPI-CGJ e 142/2018/NUGEP/VQS, e o teor do acórdão 

proferido no Incidente de Resolução de Demandadas Repetitivas – IRDR – 

nº 85560/2016, que reconheceu a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública para apreciar as ações de cobrança de 

diferença de URV no valor até 60 (sessenta) salários mínimos, 

DETERMINO a imediata remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca. Ás providências. Cumpra-se. Jaciara-MT, 18 de 

dezembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000735-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CUNHA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000735-76.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

MARIA DA CUNHA XAVIER RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS 

ETC, Considerando o disposto nos Ofícios Circulares nº 

356/2018-DAPI-CGJ e 142/2018/NUGEP/VQS, e o teor do acórdão 

proferido no Incidente de Resolução de Demandadas Repetitivas – IRDR – 

nº 85560/2016, que reconheceu a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública para apreciar as ações de cobrança de 

diferença de URV no valor até 60 (sessenta) salários mínimos, 

DETERMINO a imediata remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca. Ás providências. Cumpra-se. Jaciara-MT, 18 de 

dezembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000751-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR ARANDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO VISTOS ETC, Considerando o disposto nos Ofícios 

Circulares nº 356/2018-DAPI-CGJ e 142/2018/NUGEP/VQS, e o teor do 

acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandadas Repetitivas 

– IRDR – nº 85560/2016, que reconheceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar as ações de cobrança 

de diferença de URV no valor até 60 (sessenta) salários mínimos, 

DETERMINO a imediata remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca. Ás providências. Cumpra-se. Jaciara-MT, 18 de 

dezembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000771-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DE OLIVEIRA MORAIS DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O 

(ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO VISTOS ETC, Considerando o disposto nos Ofícios 

Circulares nº 356/2018-DAPI-CGJ e 142/2018/NUGEP/VQS, e o teor do 

acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandadas Repetitivas 

– IRDR – nº 85560/2016, que reconheceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar as ações de cobrança 

de diferença de URV no valor até 60 (sessenta) salários mínimos, 

DETERMINO a imediata remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca. Ás providências. Cumpra-se. Jaciara-MT, 18 de 

dezembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002606-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LOPES DE LIMA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT0014962A-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

municipio de jaciara (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO VISTOS ETC, Considerando o disposto nos Ofícios 

Circulares nº 356/2018-DAPI-CGJ e 142/2018/NUGEP/VQS, e o teor do 

acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandadas Repetitivas 

– IRDR – nº 85560/2016, que reconheceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar as ações de cobrança 

de diferença de URV no valor até 60 (sessenta) salários mínimos, 

DETERMINO a imediata remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca. Ás providências. Cumpra-se. Jaciara-MT, 18 de 

dezembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002405-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE CRISTINA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002405-52.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

LEILIANE CRISTINA GOMES RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS 

ETC, Considerando o disposto nos Ofícios Circulares nº 

356/2018-DAPI-CGJ e 142/2018/NUGEP/VQS, e o teor do acórdão 

proferido no Incidente de Resolução de Demandadas Repetitivas – IRDR – 

nº 85560/2016, que reconheceu a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública para apreciar as ações de cobrança de 

diferença de URV no valor até 60 (sessenta) salários mínimos, 

DETERMINO a imediata remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca. Ás providências. Cumpra-se. Jaciara-MT, 18 de 

dezembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000967-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA JUSTINO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO VISTOS ETC, Considerando o disposto nos Ofícios 

Circulares nº 356/2018-DAPI-CGJ e 142/2018/NUGEP/VQS, e o teor do 

acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandadas Repetitivas 

– IRDR – nº 85560/2016, que reconheceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar as ações de cobrança 

de diferença de URV no valor até 60 (sessenta) salários mínimos, 

DETERMINO a imediata remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca. Ás providências. Cumpra-se. Jaciara-MT, 18 de 

dezembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003395-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (IMPETRADO)

Diego Oliveira Coelho (IMPETRADO)

ALEXANDRE RUSSI (AUTORIDADE COATORA)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003395-43.2018.8.11.0010. IMPETRANTE: 

JOSE WILSON DE OLIVEIRA IMPETRADO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA 

CIPA, DIEGO OLIVEIRA COELHO AUTORIDADE COATORA: ALEXANDRE 

RUSSI Vistos ETC, José Wilson de Oliveira impetra o presente Mandado de 

Segurança c/c Liminar contra ato praticado pelo Diretor de Tributos do 

Município de São Pedro da Cipa-MT, Diogo O. Coelho e contra o Prefeito 

Municipal, Sr. Alexandre Russi, almejando, em síntese, a concessão do 

Alvará Provisório para exercício da atividade de taxista das linhas 3 e 5 

até o final do ano de 2018. Para tanto, aduz que é taxista na região há 

mais de uma década, bem como, que no início de 2018 houve a publicação 

do Edital para concessão da licença para o ponto n° 001/2018, certame 

vencido pelo impetrante, ficando com as linhas 3 e 5 pelo prazo de 10 

(dez) anos. Narra, porém, que ao efetuar o pedido de liberação do Alvará 

provisório para exploração do serviço até o final de 2018, teve seu pedido 

negado com fundamento no inciso 1°, do art. 5°, do Decreto n° 199/2018, 

que obsta a exploração do serviço para quem tiver outra renda paralela 

aquela de taxista. Assevera que o Edital para concessão do serviço não 

trouxe tal condição, bem como, o inciso I, do art. 3° da Lei 541 que 

regulamente a espécie. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. 

Decido. O pedido liminar prospera. A ação constitucional do mandado de 

segurança é cabível para “proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade...”, nos termos do 

art. 7º, caput, da Lei nº 12.016/09. Por direito líquido e certo há de se 

entender aquele que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado, de 

plano, por prova inequívoca e previamente constituída. Razão assiste ao 

impetrante. No caso dos autos, busca o impetrante via do presente 

mandamus corrigir liminarmente a arbitrariedade imputada às autoridades 

impetradas, qual seja, negar a expedição do Alvará Licença para 

exploração do serviço de taxi no Município de São Pedro da Cipa até o 

final de 2018, cujo qual foi objeto do Edital n° 01/2018, tendo o impetrante 

como vencedor da exploração das linhas 3 e 5, tendo como fundamento 

requisito estranho ao certame por meio norma decretada posterior ao 

Edital, qual seja, da condição do candidato não auferir outra renda paralela 

ao serviço de taxista no município. Nessa toada, num análise perfunctória 

das questões ventiladas nos autos e com esteio nos documentos 

carreados pelo impetrante, concluo que o direito impetrante se mostra 

liquido e certo, porquanto, vencedor do certame para explorar as linhas 3 

e 5 do serviço de taxi do município de São Pedro da Cipa-MT, assim como 

que o Edital e Lei Municipal n° 541 em nada previam quanto à posterior 

condição editada por meio do Decreto n° 199/2018. Destarte, o direito do 

impetrante na permissão para exploração da atividade de taxista no 

município de São Pedro da Cipa-MT até o final do ano de 2018 se mostra 

lídimo, razão pela qual se impõe a concessão da liminar almejada. A 

propósito: “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TÁXI. RENOVAÇÃO 

CONDICIONADA À INEXISTÊNCIA DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. 

IMPOSSIBILIDADE. ATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 

2.088/15. EXCEÇÃO LEGAL CARACTERIZADA. COMPATIBILIDADE DE 

HORÁRIOS. REQUISITO INEXISTENTE NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO 

CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A exigência de 

comprovação acerca da inexistência de vínculos empregatícios não se 

aplica às permissões concedidas anteriormente à entrada em vigor da Lei 

nº 2.088/2015, pois muito embora o art. 4º estabeleça que a outorga da 

permissão se destinará exclusivamente aos motoristas autônomos, 

resguarda os atos praticados antes de sua vigência. Logo, 

considerando-se que o Apelado ostenta a condição de permissionário 

desde o ano de 2003, possui direito subjetivo à análise de seu pedido de 

recadastramento, independentemente da apresentação dos documentos 

exigidos pela Administração Pública Municipal; 2. Ademais, a 

compatibilidade de horários entre o cargo público exercido pelo 

permissionário e a prestação do serviço de táxi não constitui requisito 

legal para o deferimento da permissão e, portanto, não pode servir de 

óbice para a renovação do ato;” (TJ-AM 06269695620168040001 AM 

0626969-56.2016.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, 

Data de Julgamento: 06/06/2017, Câmaras Reunidas) Ante o exposto, 

DEFIRO A LIMINAR pleiteada para DETERMINAR que os impetrados 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 484 de 792



expeçam o competente Alvará de Licença Provisório em favor do 

impetrante para exploração do serviço de taxi no município de São Pedro 

da Cipa-MT, linhas 3 e 5, conforme o Edital 01/2018, até o dia 31/12/2018, 

sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Intimem-se as autoridades coatoras para, querendo, apresentar 

informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7°, inciso I, da Lei n° 12.016). 

Após, colha-se o parecer ministerial. Em seguida, certifique-se o 

necessário, vindo os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 

18 de dezembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000738-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO VISTOS ETC, Considerando o disposto nos Ofícios 

Circulares nº 356/2018-DAPI-CGJ e 142/2018/NUGEP/VQS, e o teor do 

acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandadas Repetitivas 

– IRDR – nº 85560/2016, que reconheceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar as ações de cobrança 

de diferença de URV no valor até 60 (sessenta) salários mínimos, 

DETERMINO a imediata remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca. Ás providências. Cumpra-se. Jaciara-MT, 18 de 

dezembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000730-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIENE TEODORO DE SOUZA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O 

(ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO VISTOS ETC, Considerando o disposto nos Ofícios 

Circulares nº 356/2018-DAPI-CGJ e 142/2018/NUGEP/VQS, e o teor do 

acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandadas Repetitivas 

– IRDR – nº 85560/2016, que reconheceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar as ações de cobrança 

de diferença de URV no valor até 60 (sessenta) salários mínimos, 

DETERMINO a imediata remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca. Ás providências. Cumpra-se. Jaciara-MT, 18 de 

dezembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003249-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REBECA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO VISTOS ETC, Considerando o disposto nos Ofícios 

Circulares nº 356/2018-DAPI-CGJ e 142/2018/NUGEP/VQS, e o teor do 

acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandadas Repetitivas 

– IRDR – nº 85560/2016, que reconheceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar as ações de cobrança 

de diferença de URV no valor até 60 (sessenta) salários mínimos, 

DETERMINO a imediata remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca. Ás providências. Cumpra-se. Jaciara-MT, 18 de 

dezembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 122211 Nr: 6627-80.2018.811.0010

 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): JONATAS DIAS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ...Com tais considerações, a despeito dos eventuais predicados pessoais 

dos requerentes, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de 

JONATAS DIAS SANTANA e, consequentemente, mantenho a prisão 

cautelar.Outrossim, analisando detidamente os autos, mormente os 

documentos que instruem a denúncia e a defesa preliminar, entendo que 

não restam configuradas, neste momento, as hipóteses de absolvição 

sumária previstas pelo artigo 397 do Código de Processo Penal, em sua 

nova redação decorrente das alterações trazidas pela Lei nº. 

11.719/2008.Entendo que se faz mister a colheita da prova testemunhal, 

aqui compreendendo mormente o rol apresentado na denúncia, bem como 

eventuais testemunhas de defesa, a fim de verificar se houve a prática do 

delito mencionado ou mesmo afastar as imputações feitas ao denunciado, 

pois tais provas, aliadas às provas documentais juntadas aos autos 

permitirão inclusive a análise segura de eventual causa excludente de 

ilicitude, o que não se verifica de plano neste momento.Isto posto, não 

vislumbrando com segurança nenhuma das hipóteses contidas no 

dispositivo legal retro mencionado, deixo de absolver sumariamente os 

acusados e recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Por 

conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/01/2019, às 14h00min.Expeçam-se precatórias, se necessário, bem 

como mandados e ofícios pertinentes.Requisite-se o réu para comparecer 

à audiência designada.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(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  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001020-69.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 18 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002782-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 17003564 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003173-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROBERTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003173-75.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA ROBERTA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atento ao poder geral 

de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência 

por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte na 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002776-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002776-16.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. 

Considerando a manifestação id. 16260824, seja intimada a parte 

exequente para manifestar interesse no prosseguimneto da demanda no 

prazo de cinco dias. Certifique-se a Secretaria quanto eventual ocasião de 

litispendência, com a preexistência de demanda executiva entre as partes 

para cobrança da multa cominatória. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON GONCALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1000685-50.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140,59, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 18 de 

dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1000315-71.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140,59, 
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conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 18 de 

dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003570-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LUIZ PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EVALDO LUCIO DA SILVA OAB: MT10462/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/02/2019 Hora: 10:40 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000708-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001389-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CIULEI NOGUEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(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  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001389-63.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 18 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001980-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ MARTINS CLEMENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 17164616 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 17164616 .

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000258-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GARBELINI SERAFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000258-53.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VANESSA GARBELINI SERAFIM 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Sentença publicada e 

registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000097-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR PRADO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000097-43.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JILMAR PRADO RODRIGUES 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Sentença publicada e 

registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito em 

substituição legal

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum
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Portaria

P O R T A R I A Nº 84/2018-JUA

 O Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais e;

Considerando a Portaria nº 651/2007/DGTJ c.c. a Portaria nº 

754/2007/DGTJ;

RESOLVE:

 Conceder ao Servidor FABIO BALDO, matrícula nº 26537, Oficial de 

Justiça desta Comarca, 3 (três) meses de Licença-Prêmio, referente ao 

quinquênio de 6.11.2013 a 6.11.2018, nos termos da Lei Complementar nº 

04 de 15.10.1990, c.c. a Lei 8.816 de 15.01.2008, ficando o período de 

gozo condicionado à conveniência do serviço.

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta a Coordenadoria de 

Recursos Humanos do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juara-MT., 18 de dezembro de 2018.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

 <<Servidor.Matricula>>

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104846 Nr: 486-21.2018.811.0018

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Moraes Dumbra - 

OAB:214256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Alves Pereira - 

OAB:3277-A

 Vistos etc.

Recebo o recurso interposto pelo requerente, devendo ser certificado sua 

tempestividade.

Outrossim, determino a intimação da parte adversa (Dra Silvia Cristina 

Giraldelli) para querendo e no prazo de 10 (dez) dias apresentar suas 

contrarrazões.

Com a resposta ou certificado o decurso do prazo, encaminhem-se os 

autos a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 113034 Nr: 4310-85.2018.811.0018

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1º Ofício de Registro de Imóveis e de Títulos e 

Documentos., Rubia Mara Oliveira Castro Girão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Diante do exposto, em consonância com o Ministério Público Estadual 

reconheço que os documentos exigidos pela registradora encontram 

amparo legal não demonstrando serem desarrozoados ou persecutórios, 

motivo pelo qual extingo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 

487, inciso I do CPC.Custas pelo Sr. José dos Santos Neto (art. 1187 da 

CNGC/Extrajudicial).Intimem-se desta decisão.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas legais.

Decisão

Pedido de Licença Prêmio-cód. 120291

Vistos etc.

 Trata-se de pedido formulado pelo Servidor FABIO BALDO, matrícula 

26537, o qual requer Licença Prêmio relativa ao qüinqüênio de 06/11/2013 

a 06/11/2018.

 A Central de Administração informou que o servidor faz jus a Licença 

Prêmio requerida.

 A Lei Complementar nº 04, de 15.10.1990, em seu artigo 109, dispõe 

sobre a concessão do qüinqüênio:

Art. 109: Após cada qüinqüênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, 

sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor.

 Diante dos dispositivos legais e da informação acostada aos presentes 

autos, DEFIRO ao servidor à concessão de 03 (três) meses de 

Licença-Prêmio, relativa ao qüinqüênio que faz jus, devendo ser 

usufruídas oportunamente.

 Publique-se. Após a publicação, comunicação ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça e anotação na ficha 

funcional do servidor, após, arquive-se o presente feito com as cautelas 

de praxe.

 Juara-MT, 3 de dezembro de 2018. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000424-61.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ BONETTI DUMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO-DJE PROCESSO: 1000424-61.2018.8.11.0018 

Proceder com a intimação da parte autora, na pessoa de seus advogados, 

acerca da contestação apresentada , para querendo, impugná-la no prazo 

legal. JUARA, 18 de dezembro de 2018 SEDE DA 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, 

JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001247-35.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA BATISTA OAB - MT24433/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. H. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA DA SILVA COSTA OAB - MT23320/O (ADVOGADO(A))

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS OAB - MT23765/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA INTIMAÇÃO-DJE PROCESSO: 1001247-35.2018.8.11.0018 

Proceder com a intimação da parte autora, na pessoa de seus advogados, 

acerca da contestação apresentada, para querendo, impugná-la no prazo 

legal. JUARA, 18 de dezembro de 2018 SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, 

JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67855 Nr: 221-24.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurilio José de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ALBERTINI COLET - 

OAB:20262/O, Filinto Corrêa da Costa Junior - OAB:11264, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 Vistos etc.
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Trata-se de cumprimento de sentença, ao qual o executado, devidamente 

intimado efetuou a liquidação do débito (ref: 95), havendo aquiescência do 

exequente (ref: 101), motivo pelo qual julgo extinta a obrigação nos termos 

do art. 924, inciso II do CPC.

P. I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87879 Nr: 580-03.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Pneus Juara LTDA, Edson 

Eugênio Lanner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alexandre Guterres - 

OAB:20272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a alegação de inexistência de bens passíveis de penhora, acolho em 

parte o pedido de ref: 27 e suspendo o feito pelo período de 01 ano, 

conforme disposto no art. 921, inciso III e §1º do CPC, devendo os autos 

serem remetidos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo de 01 ano sem que haja interesse do exequente no 

prosseguimento do feito, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99357 Nr: 6355-96.2017.811.0018

 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: Ines Marcheti de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA –SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A

SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureni Marcheti de Azevedo - 

OAB:22576/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013

 Vistos etc...Decido.Estando as partes devidamente representadas passo 

ao saneamento do feito.Em que pese o requerido tenha arguido como 

preliminares o cumprimento da liminar e a existência de reclamação 

administrativa no PROCON, tais matérias não conduzem a extinção do 

feito, ora pela demonstração do cumprimento da decisão judicial, ora pela 

independência das esferas, devendo ser levado em consideração quando 

da análise do mérito da lide....Fixo como pontos controvertidos o alegado 

pelas partes na inicial e contestação.Defiro a produção de prova 

documental com as ressalvas do art. 435, parágrafo único do CPC.Defiro a 

colheita do depoimento pessoal e designo o dia 22/05/2019 às 14:00 horas 

para sua oitiva, devendo a mesma ser intimada pessoalmente que deverá 

comparecer ao ato sob pena de confesso (art. 385, §1º do 

CPC).Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 82538 Nr: 3243-56.2016.811.0018

 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 dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem e determino a intimação do executado, José dos 

Santos Neto, conforme determinação de ref: 59 e cálculo atualizado do 

débito (ref: 79), eis que o mandado juntado à ref: 72 intimou o exequente.

Cumpra-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74995 Nr: 3668-20.2015.811.0018

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Querino Nunes da Mota Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. J. Anselmo ME, Edson Jesus 

Anselmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 Vistos etc.

Na forma do artigo 513 §2º, do CPC/2015, 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 o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Intimem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104207 Nr: 77-45.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Etelvina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o alegado pela requerente (ref: 42), proceda-se com o 

reagendamento da perícia.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75794 Nr: 112-73.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença (ref: 44) onde o executado, 

devidamente intimado efetuou o pagamento das verbas sucumbenciais 

(ref: 60), havendo manifestação dos exequentes pela expedição de alvará 

(ref: 64).

Assim, nos termos do art. 924, inciso II do CPC, julgo extinta a execução e 

determino a expedição de alvará eletrônico conforme dados bancários 

informados (ref: 64).

Após, arquive-se com as cautelas legais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84628 Nr: 4460-37.2016.811.0018

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Fernando Macanhan, Maria das Dores Santos 

Macanhan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Daniel Fernando Macanhan propôs ação ordinária de amparo assistencial 

a pessoa com portadora de deficiência em face do INSS.

Após o ingresso da demanda, o requerente informou que o beneficio 

assistencial foi concedido pela requerida administrativamente (fls. 82).

É o relatório. Decido.

Ante o teor da manifestação de fls. 82, entendo que ocorreu a perda 

superveniente do interesse no prosseguimento desta lide, motivo pelo qual 

julgo extinto esta lide sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI 

do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

P.R.I. Após, arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35647 Nr: 3201-51.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edite Maria Rodrigues, Edinalva Paulino Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora acerca da manifestação do INSS de fls. 160/verso, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12352 Nr: 1168-64.2004.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Aparecido Guideli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jonatas Batista - OAB:25612 SC, Luis Flávio 

Marins - OAB:20055/PR, VALDEMIRO ADAUTO DE SOUZA - OAB:21728

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

7.306,67 (Sete Mil e Trezentos e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos) 

que foi condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo o valor das custas, R$ 3.704,65 (Três Mil e Setecentos e 

Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos) e valor das taxas R$ 3.602,32 

(Três Mil e Seiscentos e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIA ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) 

preencher o valor e o mesmo procedimento com a taxa e mandar gerar 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

no Protocolo Geral do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35647 Nr: 3201-51.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edite Maria Rodrigues, Edinalva Paulino Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o alegado pelo INSS às fls. 160, verso, intime-se a Dra. Gladis Eliana 

Bess para que promova a habilitação dos herdeiros de Edite Maria 

Rodrigues, com a respectiva certidão de óbito.

Após, venhamos autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 8463 Nr: 65-56.2003.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. NOGUEIRA E CIA LTDA, Wilson Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Nogueira Junior - 

OAB:2917/RO

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 197, eis que inexiste restrição sobre o veículo que 

consta nos autos, conforme extrato em anexo. Intime-se seu subscritor 

pelo DJE.

Após, arquiva-se com as cautelas legais.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26563 Nr: 4553-15.2007.811.0018

 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: Alencar de Souza Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Sonia Maria Petenatti - OAB:114.448/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de pedido de reestabelecimento de auxilio invalidez 

nos autos da ação previdenciária promovida por ALENCAR DE SOUZA 

GOMES em face do Instituto Nacional de Seguro Social- INSS.Em atenção 

ao petitório de fls. 210/214, salienta-se que, essa absurda política de o 

INSS lidar . ).Desse modo, passo a transcrever as exceções previstas, 

vejamos:Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria 

por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de 

suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da 

Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito 

e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a 

transfusão de sangue, que são facultativos.Neste contexto, extrai-se dos 

autos que o autor, quando da cessação de seu benefício, foi submetido a 

pericia médica revisional, para avaliação das condições que ensejaram 

sua concessão ou manutenção, vieram os laudos às fls. 116/220, 

deixando claro que o periciando não obteve nenhuma melhora no sentido 

de que possa a voltar às atividades laborais razão pela qual o pedido deve 

ser deferido. Portanto, atenta ao disposto no inciso II, do § 1º do art. 101, 

da Lei 8.213/91, DEFIRO o requerimento formulado às fls. 210/214, e, por 

consequência, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da Previdência 

Social de Atendimento à Demandas Judiciais, para que RESTABELEÇA o 

benefício concedido a autora em sentença (aposentadoria por invalidez) e 

se abstenha de cessa-lo, sob pena de incurso em crime de improbidade 

administrativa, além de possível responsabilização cível e criminal.Às 

providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58469 Nr: 956-28.2013.811.0018

 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: Donizete Vitor da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado no petitório 

de fls.100 e condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS a conceder em favor da parte autora DONIZETE VITOR DA SILVA o 

benefício de aposentadoria por invalidez, no valor de um (01) salário 

mínimo mensal, a partir da juntada do laudo pericial (12/05/2015).As 

parcelas vencidas deverão ser satisfeitas de uma só vez, incidindo 

correção monetária com base nos índices do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, conforme fundamentos utilizados pelo STF no julgamento 

do RE 870.947/SE, e ainda pelo STJ no julgamento do REsp nº 
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1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC. Juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação, observados os respectivos vencimentos, 

reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês a partir da Lei nº 11.960/09, 

ressalvadas aquelas acobertadas pela prescrição qüinqüenal, vencidas 

no período de cinco anos da propositura da presente demanda. Condeno o 

Instituto Nacional de Seguro Social ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor das parcelas 

vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas 

vincendas (Súmula 111 do STJ). Deixo de condenar o Instituto nas custas 

processuais nos termos do art. 8º da Lei 8620/93 e art. 3º da Lei Estadual 

nº 7603/01. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 475, § 2º, 

CPC). P.R.I. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 118827 Nr: 6657-91.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mecânica e Autopeças Anna Vitória Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Luis Violada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonathan de Souza Paiva - 

OAB:18982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 , multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.O 

exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) 

executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil.Tratando-se de 

pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de 

breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, 

ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem 

sede ou filial. Por fim, registre-se que, o exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código 

de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar 

as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização.Deverá, outrossim, o Sr. Oficial de 

Justiça nos termos do art. 154 do CPC indagar a parte executada quanto 

há proposta de acordo.Autorizo diligências em conformidade com o art. 

212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.Intime-se.A presente decisão, 

servirá como carta, mandado ou ofício.Às providências 

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100799 Nr: 7132-81.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. de Almeida Eirelli, Marcos José de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Raizer Filho - 

OAB:23.788, Wilian César de Morães - OAB:16.867

 Vistos etc....Desentranhe-se os documentos de fls. 943/946 e 

consequente juntada nos respectivos autos (Código n. 100992).Estando 

as partes representadas, passo à análise das preliminares arguidas pelo 

requerido.Quanto ao pleito de revogação da inversão do ônus da prova, 

deferido às fls. 926, em razão da preclusão e diante de sua possibilidade, 

face a responsabilidade ser objetiva, o indefiro, conforme já decidido pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:...Quanto a alegação de 

ausência de provas acerca do dano causado ao meio ambiente, 

incongruência entre os fatos, pedido e ausência de causa de pedir tenho 

que o alegado confunde-se com o mérito, já que o requerido compreendeu 

os fatos lhe imputado, oportunizando a apresentação de defesa.No que 

tange ao pleito de denunciação da lide do Estado de Mato Grosso, o 

indefiro, eis que incabível nas ações civis públicas face a 

responsabilidade por danos ambientais ser objetiva e a responsabilidade 

existente entre o denunciante e denunciado ser subjetiva, conforme 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:....Intimem-se 

as partes desta decisão, bem como para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103261 Nr: 8398-06.2017.811.0018

 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: Felipe Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ANHANGUERA

 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: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109730 , Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:63440-MG

 Vistos etc....É o relato do necessário. Decido.Não havendo preliminares a 

serem analisadas, passo ao saneamento do feito.Defiro a retificação do 

polo passivo conforme delineado às fls. 248. Anote-se junto ao Sistema 

Apolo.Quanto a impugnação a justiça gratuita, tenho que razão não 

assiste ao requerido, eis que não comprovou de forma satisfatória que a 

parte adversa possui condições de custear as despesas do processo 

sem ficar privado do seu sustento.....Quanto a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor, pela narrativa da inicial e contestação, bem como 

pelos documentos encartados nos autos afere-se com clareza que 

trata-se de relação de consumo devendo ser aplicado o CDC, motivo pelo 

qual ante a hipossuficiência do requerente, inverto o ônus da prova nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Diploma Consumerista...Fixo como pontos 

controvertidos o alegado pelas partes na inicial e contestação.Declaro 

preclusa a produção de provas pelo requerido que devidamente intimado 

quedou-se inerte. Defiro a colheita de depoimento pessoal do 

representante da requerida e determino a expedição de carta precatória 

para sua oitiva.Defiro a colheita de prova testemunhal e designo o dia 

22/05/2019 às 14:40 para oitiva das testemunha do requerente, cujo rol 

deverá ser apresentado em 15 dias, sob pena de preclusão.A intimação 

das testemunhas deverá ser feito pelo requerente.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83251 Nr: 3695-66.2016.811.0018

 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: GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Ugo Sousa - OAB:9611

 Nos termos do artigo 10 do CPC, impulsiono o presente feito com vista a 

parte autora, para manifestar acerca da petição de ref. 158, no prazo 

legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61098 Nr: 3713-92.2013.811.0018

 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: Bruno Fernandes da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 491 de 792



 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito, 

tendo em visto seu retorno de Instancia Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117130 Nr: 5997-97.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Arroyo Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Moraes Dumbra - 

OAB:214256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.19/23, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39324 Nr: 3345-88.2010.811.0018

 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: Ademir Baraldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos de 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64423 Nr: 1755-37.2014.811.0018

 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: SRdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608

 SENTENÇA

Trata-se de “Ação Inibitória de Ato Ilícito c.c Antecipação dos Efeitos da 

Tutela Jurisdicional” proposta por SILVIA REGINA DO NASCIMENTO, em 

face de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, qualificados nos autos, 

visando retirada de circulação em internet de material supostamente 

ofensivo a sua honra.

Juntou documentos.

Entre um ato e outro, o patrono da parte autora requer a extinção do feito, 

eis que ela veio a óbito, conforme certidão acostada aos autos.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Sem delongas, denota-se dos autos que a lide perdeu seu objeto, já que 

presente ação visava tutelar direito a honra, direito este personalíssimo e 

intransmissível, vindo a autora a falecer.

De fato, diante dos argumentos acima alinhavados, não faz sentido o 

prosseguimento da demanda. Afinal, decorre esse raciocínio da própria 

lógica processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, tendo em vista a perda superveniente do 

objeto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos art. 

485, IV do NCPC.

Custas processuais e honorários advocatícios pelo autor.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36919 Nr: 1087-08.2010.811.0018

 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: Aristides José Botelho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de inventário, aviada por ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA, em razão de ser credor do de cujus SEBASTIÃO DOS 

SANTOS, qualificados nos autos em epígrafe.

Juntou documentos.

A inicial foi recebida (f. 15/16).

Termo de compromisso às fls. 76.

Em seguida o requerente requer a extinção do feito, eis que o único 

herdeiro Cícero Alves dos Santos, não tem condições de pagar a dívida, 

requerendo a desistência da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Sem delongas, verifico dos autos que 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.

Custas processuais pelo autor.

 Transitada em julgada, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55335 Nr: 1537-77.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por JOÃO BATISTA 

PAULINO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

Ás f. 164/165 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

Já às fls. 167, consta certidão de que foram liberados todos os valores 

referentes aos honorários sucumbenciais e contratuais em favor da 

advogada da parte autora.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De início, INDEFIRO o pleito de fls. 166, em que a parte autora pugna pela 

expedição de RPV dos honorários sucumbenciais. Sim, pois conforme 

certificado ás fls. 167, foi expedido apenas um RPV para honorários 

contratuais e sucumbenciais, somando os valores. Portanto, não há saldo 

remanescente a ser levantado pelo autor.

No mais, o artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 
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estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63240 Nr: 672-83.2014.811.0018

 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: Cristiane de Paula Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64850 Nr: 2123-46.2014.811.0018

 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: Celia Regina Salles Barbon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64911 Nr: 2182-34.2014.811.0018

 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: Joice Emanuele da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64910 Nr: 2181-49.2014.811.0018

 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: Miria Garcia de Mattos Cerqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63211 Nr: 643-33.2014.811.0018

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63270 Nr: 704-88.2014.811.0018

 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: Nelcy Paniagua Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64858 Nr: 2131-23.2014.811.0018

 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: Helena Alves Bertolino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64885 Nr: 2156-36.2014.811.0018

 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: Maria Madalena Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64888 Nr: 2159-88.2014.811.0018

 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: Roliane dos Santos Arcanjo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 494 de 792



autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64904 Nr: 2175-42.2014.811.0018

 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: Elias do Nascimento Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63252 Nr: 685-82.2014.811.0018

 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: Neide de Melo Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64887 Nr: 2158-06.2014.811.0018

 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: Daiane Cristina Andrade Lisboa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64902 Nr: 2173-72.2014.811.0018

 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: Thainara Cavallari Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 
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Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64909 Nr: 2180-64.2014.811.0018

 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: Maria Marta Ola Prestes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63224 Nr: 656-32.2014.811.0018

 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: Silmara Assis da Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63285 Nr: 719-57.2014.811.0018

 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: Aparecido Caetano de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63290 Nr: 724-79.2014.811.0018

 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: Maria Ferreira da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 
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Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63245 Nr: 677-08.2014.811.0018

 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: Manoel Messias Rodrigues da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64908 Nr: 2179-79.2014.811.0018

 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: Silene Francisca dos Santos Brizola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de ação de cobrança de diferença de URV, em que a parte 

autora pretende pagamento de diferença de valores, cujo valor inicial não 

ultrapassa a quantia de 60 salários mínimos.

Pois bem. Em 10/12/2018 foi publicado acórdão com o julgamento do 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, vinculado 

ao IRDR Tema 01, que versa sobre a “tramitação da ação de cobrança de 

diferença de URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em 

observância ao art. 2º e §4º da Lei nº 12.153/2009”.

Em razão do referido julgamento, restou fixado que “Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”.

Ainda, aportou a este juízo Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, oriundo 

da Corregedoria Geral de Justiça, determinando o imediato cumprimento do 

acórdão, com a remessa das ações ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS declino da competência e determino a 

remessa dos autos ao distribuidor para a redistribuição do feito ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, perante a plataforma PJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64954 Nr: 2220-46.2014.811.0018

 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: Eder Tadeu Carara, João Ferreira da Silva, Nelson 

Menegati, Gilmar Freitas do Nascimento, Valdir Pereira de Carvalho, 

Vicente Antonio de Souza, José Orlando de Melo da Silva, Vanderlei 

Azinari, Antonio Raimundo de Moraes Neto, Manoel Isidio de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o feito com 

resolução do mérito.Sem custas e honorários, face a gratuidade da 

justiça.Transitada em julgada, arquive-se com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33551 Nr: 1215-62.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, Jonathan Cesar 

Medina Rossati, Espolio de Nidia Filomena Medina Rossati - rep. Aldenir 

Rossati Mancoelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Jose Carlos de Souza Pires - OAB:1938/MT, 

Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT, Mara 

Graciela Costa - OAB:8984-MT, MARCELO RUBENS BETARELLO 

SETOLIN - OAB:18930/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido incidental formulado pelo administrador judicial 

nomeado por este juízo, visando a concessão de ordem judicial para que a 

SEMA aprecie o requerimento administrativo para a concessão do CAR 

(CARMT 61560/2017).

Pois bem. A CRFB traz como garantia processual assegurada a todos, 

quer no âmbito judicial ou no administrativo, a duração razoável do 

processo, produzindo meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

(art. 5º, inc. LXXVIII). A Lei Federal nº 9.784/94, em seu artigo 49 prevê 

que, concluída a instrução de processo administrativo, a Administração 

Pública tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para decidir, salvo 

prorrogação por igual período expressamente motivada.

 Já no âmbito estadual, a Portaria n° 389/2.015-SEMA, em seu artigo 2°, 

estipula o prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do protocolo, para o 

julgamento do pedido.

In casu, o protocolo do Cadastro Ambiental Rural (CAR) ocorreu há mais 

de 1 (um) ano, sem que houvesse a apreciação conclusiva pela 

autoridade administrativa.

Vê-se, portanto, que o procedimento administrativo já se prolongou muito 

para ser decidido, ofendendo assim, o princípio da eficiência e da razoável 

duração do processo.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino a notificação pessoal do 

SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE, bem como o chefe da Coordenadoria de 

Cadastro Ambiental Rural, para que concluam o julgamento do 

requerimento administrativa (CARMT 61560/2017), no prazo de 60 

(sessenta) dias, sob pena de incorrerem em crime de prevaricação e 

improbidade administrativa.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 9192 Nr: 793-97.2003.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenir Minosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Juara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Vistos etc;

I - Defiro a petição de f. 765, determinando a alteração do polo passivo da 

ação, tendo em vista que com a morte do requerente é seu espólio quem 

detém a capacidade de estar em juízo. Assim, deverá constar dos 

sistemas, e da capa dos autos, o ESPÓLIO DE ZENIR MINOSSO como 

sendo a parte requerente.

II - Determino que as partes se manifestem, no prazo comum de 15 

(quinze) dias (§ 1°, do art. 477 do CPC), acerca do laudo pericial juntado 

em juízo.

III - Defiro o pedido de f. 795, determinando a liberação integral dos 

honorários periciais depositados em juízo.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100863 Nr: 7174-33.2017.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 D E S P A C H O

Diante da falta de interesse alegada pelo requerido na auto composição, 

Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial.

Após, intime-se a parte Autora para prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira.

Após colha-se parecer Ministerial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39650 Nr: 111-64.2011.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:MT/12.406-A, Heiltor Evaristo Fabrício Costa - OAB:SP/23.569, 

Raphael Neves Costa - OAB:MS/12411-A, Ricardo Neves Costa - 

OAB:MT/12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligencias para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103929 Nr: 8720-26.2017.811.0018

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinalva Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente o pleito inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do 

CPC e art. 719 e seguintes do NCPC determinando a expedição de 

ALVARÁ para levantamento do montante existente em nome do falecido 

Elso Silva de Assunção, para a parte requerente.Expeça-se o competente 

alvará.Sem custas ou despesas processuais.Após o trânsito em julgado, 

ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69555 Nr: 1081-25.2015.811.0018

 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: Gelsi Gomes Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO os 

presentes autos, sem resolução do mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, VIII, do CPC/2015.Custas e honorários serão 

suportadas pela requerente, suspensa sua exigibilidade, vez que 

DEFERIDO o benefício da justiça gratuita, eis que neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 98, e parágrafos do 

NCPC).Transitada em julgado, arquivem-se com as formalidades de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84869 Nr: 4617-10.2016.811.0018

 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: Maria Ilza Ferreira de Alcântara

 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:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

Considerando que o apelado, intimado não apresentou contrarrazões, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 120040 Nr: 7146-31.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEL GREEN POWER CABEÇA DE BOI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BONEFF PAZOS 

MAREQUE - OAB:189193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Recebo os presentes embargos. Determino a autuação, em apenso, à 

execução fiscal e a medida cautelar fiscal.

II - Deixo para apreciar o pedido de suspensão da execução após a 

manifestação da Fazenda Pública, nos termos do art. 10 do CPC.

III - Intime-se o embargado para impugnar, querendo, os presentes 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, cf. art. 17 da LEF.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 120041 Nr: 7147-16.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEL GREEN POWER SALTO DO APIACÁS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BONEFF PAZOS 
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MAREQUE - OAB:189193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Recebo os presentes embargos. Determino a autuação, em apenso, à 

execução fiscal e a medida cautelar fiscal.

II - Deixo para apreciar o pedido de suspensão da execução após a 

manifestação da Fazenda Pública, nos termos do art. 10 do CPC.

III - Intime-se o embargado para impugnar, querendo, os presentes 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, cf. art. 17 da LEF.

CUMPRA-SE.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 44025 Nr: 1135-93.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Benedito Barroso da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO BENEDITO BARROSO DA 

CRUZ, Filiação: Valdomiro Barros da Cruz e Odete Barros do Amaral, data 

de nascimento: 15/04/1992, brasileiro(a), natural de Juara-MT, convivente, 

serviços gerais, Telefone 3556-2482/9200-4596. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu para efetuar o pagamento dos dia-multa, no 

valor de R$ 266,90 (Duzentos e sessenta e seis reais e noventa 

centavos), no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho/Decisão: Autos nº 1135-93.2012.811.0018 - Cód. 

44025Recuperando: Adriano Benedito Barroso da CruzVistos etc,Tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 128, intime-se o recuperando por edital 

para, no prazo de 10 (dez) dias efetuar o pagamento da multa, caso não 

seja adimplida, nos termos do artigo 1.599 da CNGC determino que seja 

enviada cópia da sentença à Procuradoria da Fazenda Pública para 

promover à execução, atentando-se o senhor gestor as determinações 

contidas na CNGC, seção 28, artigo 573.Após o cumprimento da 

determinação supra, arquivem-se os presentes autos com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se. Juara/MT, 08 de novembro de 2018.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz 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, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 17 de dezembro 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.: 74354 Nr: 3361-66.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martin Paes de Barros, Moacir Alves 

Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Cristhina Dias 

Gargaglione Martin Paes de Barros - OAB:15.697 MT, ROBSON 

DUPIM DIAS - OAB:14074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 Vistos.

Considerando que a Portaria nº 1.333/2018 declarou ponto facultativo o 

dia 19/11/2018, em virtude do feriado estadual do dia 20/11/2018, 

redesigno a audiência para o dia 30 de julho de 2019 às 14h00.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 96033 Nr: 4604-74.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:5.810

 Vistos etc, tendo em vista a apresentação de memoriais finais pelo 

Ministério Público, intime-se a defesa para apresentar seus memoriais 

finais e após conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 98804 Nr: 6075-28.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Vistos etc, considerando que o advogado do acusado não foi intimado 

para a presente solenidade, redesigno a audiência para o dia 17 de 

setembro de 2019, às 16h30min. Saem os presentes intimados. Intime-se o 

ofendido no endereço informado pelo Parquet.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63467 Nr: 884-07.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lo-Ramy Cruvinel Custodio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22.586, ODUVALDO LOPES FERREIRA - OAB:14196

 Edital Genérico ME107

Edital de:Intimação

Prazo:15 (quinze) dias

Intimando:Réu(s): Lo-ramy Cruvinel Custodio, Cpf: 02575759102, Rg: 

1786440-2 Filiação: Luiz Carlos Custodio e de Elizabete Leandro Custodio, 

data de nascimento: 27/08/1988, brasileiro(a), natural de Bom jesus de 

goias-GO, convivente, serviços gerais/vaqueiro, Endereço: Rua 31-A, S/n, 

Quadra: 37, Lote: 01, Bairro: Residencial Barcelona, Cidade: Tangará da 

Serra-MT

Finalidade:Initmação do réu para constituir novo defensor.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Cód. 63467

Vistos.

Considerando que o acusado não foi localizado para ser intimado da 

decisão de fl. 445, proceda-se à sua intimação por edital, com prazo de 15 

dias, para constituir advogado, juntando procuração nos autos, sob pena 

dos autos serem remetidos a Defensoria Pública.

Findo o prazo, quedando-se inertes, sem a necessidade de nova 

conclusão, remeta-se os autos à Defensoria Pública para promover a 

defesa do denunciado e indicar seu endereço e manifestar sobre eventual 

desistência das testemunhas Wellington Sebastião da Costa e José Valter 

Ferreira dos Santos.

Frise-se que em caso de insistência nas testemunhas sobreditas, a 

Defensoria Pública deverá informar o endereço atualizado destas.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Juara/MT, 13 de dezembro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72478 Nr: 2445-32.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Henrique Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:18930/MT

 Intimar a defesa para apresentar seus memoriais no prazo de 5 

(cinco)dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 18499 Nr: 967-04.2006.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Rossetti Ventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROGÉRIO ROSSETTI VENTURA, Cpf: 

03299436180, Rg: 2108110-7, Filiação: Gelci Gomes Ventura e Euzira 

Rossete Ventura, data de nascimento: 01/07/1982, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), serralheiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: ....Em caso negativo, cite-o por edital, nos termos do artigo 361 

do Código Processo penal, determino sua citação por edital, com o prazo 

de 15 (quinze) dias.Cumpra-se. Às providencias.Juara/MT, 08 de 

novembro de 2018.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz 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, Rosangela Aparecida 

da Silva Ferreira, digitei.

Juara, 18 de dezembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001548-92.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELBER ALLAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

FABIANE VANUSA GOSSLER DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001548-92.2017.8.11.0025. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: WELBER ALLAN DE OLIVEIRA, FABIANE 

VANUSA GOSSLER DE LIMA V I S T O S, Cuida-se de busca e apreensão 

proposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Welber 

Allan de Oliveira e Fabiane Vanusa Gossler de Lima, com fundamento no 

art. 3º do Decreto-lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 

13.043/2014. A liminar postulada foi deferida e cumprida. Citado o réu, 

contestou a ação alegando em sede preliminar ausência de condição de 

procedibilidade em virtude da ausência de comprovação da mora do 

devedor – ID. 12786233. Em âmbito recursal a decisão liminar teve seus 

efeitos revogados e foi determinada a devolução do veículo aos 

requeridos – ID. 17099675. É o relato necessário. Decido. Em análise ao 

feito, verifico que a preliminar brandida pelos devedores merece 

acolhimento, vejamos: O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se 

encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização 

da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-lei n. 911/69, 

cuja redação transcrevo, in verbis: Art. 3º. O proprietário fiduciário ou 

credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo 

§ 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro 

a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. 

Ademais, diga-se que a comprovação da constituição do devedor em mora 

poderá ser realizada por notificação extrajudicial ao endereço do réu, com 

aviso de recebimento, devidamente recepcionado ainda que não 

pessoalmente pelo devedor. Igualmente, importante destacar a Súmula 72 

do STJ, a qual dispõe ser imprescindível a comprovação da mora debendi 

para fins de busca e apreensão, nos seguintes termos: Súmula 72. A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente. Porém, no caso presente, o autor quando ajuizou 

a ação, juntou à inicial comprovante dos correios constando “endereço 

insuficiente, faltou complemento”, ou seja, não há nos autos prova do 

recebimento da notificação enviada ao endereço do devedor. Além disso, 

não restou evidenciado pelo credor o esgotamento dos meios para 

localização dos réus, que justificasse o protesto do título via edital, 

consoante jurisprudência do STJ [1], o que levou o Sodalício Estadual 

cassar a medida liminar outrora deferida. Deste modo, resta incontroverso 

que os devedores não foram regularmente constituídos em mora, 

impondo-se a extinção do feito, por ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o 

exposto, acolho a preliminar suscitada pelos devedores e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem julgamento de mérito, com 

base no art. 485, IV, do CPC. Expeça-se mandado para restituição do bem 

aos requeridos. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito [1] Ag. Int. no AREsp 877.490/RS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001548-92.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELBER ALLAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

FABIANE VANUSA GOSSLER DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001548-92.2017.8.11.0025. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: WELBER ALLAN DE OLIVEIRA, FABIANE 

VANUSA GOSSLER DE LIMA V I S T O S, Cuida-se de busca e apreensão 

proposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Welber 

Allan de Oliveira e Fabiane Vanusa Gossler de Lima, com fundamento no 

art. 3º do Decreto-lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 

13.043/2014. A liminar postulada foi deferida e cumprida. Citado o réu, 

contestou a ação alegando em sede preliminar ausência de condição de 

procedibilidade em virtude da ausência de comprovação da mora do 

devedor – ID. 12786233. Em âmbito recursal a decisão liminar teve seus 

efeitos revogados e foi determinada a devolução do veículo aos 

requeridos – ID. 17099675. É o relato necessário. Decido. Em análise ao 

feito, verifico que a preliminar brandida pelos devedores merece 

acolhimento, vejamos: O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se 

encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização 

da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-lei n. 911/69, 

cuja redação transcrevo, in verbis: Art. 3º. O proprietário fiduciário ou 

credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo 

§ 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro 

a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. 

Ademais, diga-se que a comprovação da constituição do devedor em mora 

poderá ser realizada por notificação extrajudicial ao endereço do réu, com 
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aviso de recebimento, devidamente recepcionado ainda que não 

pessoalmente pelo devedor. Igualmente, importante destacar a Súmula 72 

do STJ, a qual dispõe ser imprescindível a comprovação da mora debendi 

para fins de busca e apreensão, nos seguintes termos: Súmula 72. A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente. Porém, no caso presente, o autor quando ajuizou 

a ação, juntou à inicial comprovante dos correios constando “endereço 

insuficiente, faltou complemento”, ou seja, não há nos autos prova do 

recebimento da notificação enviada ao endereço do devedor. Além disso, 

não restou evidenciado pelo credor o esgotamento dos meios para 

localização dos réus, que justificasse o protesto do título via edital, 

consoante jurisprudência do STJ [1], o que levou o Sodalício Estadual 

cassar a medida liminar outrora deferida. Deste modo, resta incontroverso 

que os devedores não foram regularmente constituídos em mora, 

impondo-se a extinção do feito, por ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o 

exposto, acolho a preliminar suscitada pelos devedores e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem julgamento de mérito, com 

base no art. 485, IV, do CPC. Expeça-se mandado para restituição do bem 

aos requeridos. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito [1] Ag. Int. no AREsp 877.490/RS

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 82109 Nr: 1901-62.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Autos nº 1901-62.2011.811.0025 (Cód. 82109)

EXEQUENTE: Salete Borges Ferreira

EXECUTADO: Celso Bertolde

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

VISTOS.

Sobre a pesquisa de ativos financeiros do devedor, realizada por meio do 

sistema BACENJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

Às providências.

Juína/MT, 17 de dezembro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54085 Nr: 5258-21.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGSDP, LDPAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 Autos nº 5258-21.2009.811.0025 (Cód. 54085)

EXEQUENTE: Loreni da Paixão Alves Pereira

EXECUTADO: Cristiano Pereira Santana

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

VISTOS.

Sobre a pesquisa de ativos financeiros do devedor, realizada por meio do 

sistema BACENJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

Às providências.

Juína/MT, 17 de dezembro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96798 Nr: 5266-56.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJNS, AGDSS, NNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 Autos nº 5266-56.2013.811.0025 (Cód. 96798)

CREDOR: Neide Nobre da Silva

DEVEDOR: Acival Gabriel de Souza

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Sobre a pesquisa de ativos financeiros do devedor, realizada por meio do 

sistema BACENJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção.

Às providências.

Juína/MT, 17 de dezembro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 12012 Nr: 1414-10.2002.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GUSTAVO RODRIGUES DE 

CARVALHO, GUSTAVO RODRIGUES DE CARVALHO FILHO, ANA 

ESTRADA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO MOREIRA DIAS - 

OAB:7582-0/MT, JARBAS ANTONIO DIAS - OAB:7842-B, YOUSSEF 

SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 Sendo assim, tendo em vista que o peticionário comprovou, à saciedade, 

sua condição de herdeiro natural (fl. 183), com fundamento no art. 617, 

inciso III, do CPC, destituo o inventariante ad hoc anteriormente nomeado, e 

nomeio Gustavo Rodrigues de Carvalho Filho para assumir o encargo de 

inventariante.Intime-se o novo inventariante para assinar termo de 

compromisso colhendo a assinatura do compromissado nomeado.Como o 

filho do de cujus já apresentou complemento às primeiras declarações, 

indicando que existem bens imóveis a inventariar e outros de raiz, 

localizados nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Pontes e Lacerda, 

Aripuanã e Juína/MT, oficie-se aos cartórios de registros de imóveis das 

aludidas Comarcas a fim de que informem acerca de eventual propriedade 

ou qualquer outro direito real ou pessoal sobre imóveis registrado em 

nome do de cujus.Promova o inventariante o cumprimento do seu múnus 

público, trazendo à colação outros bens ou dívidas do de cujus. Prazo de 

30 dias.Havendo notícia de novos bens, intime-se o inventariante a aditar 

as primeiras declarações. Caso contrário, dê-se prosseguimento ao 

inventário, promovendo-se a juntada de certidão negativa das Fazendas 

Públicas, assim como, esclareça o inventariante a que título pugna 

reconhecimento de união estável em nome de terceiros.Por fim, e por 

óbvio, rejeito o pedido de penhora on-line de ativos financeiros em nome 

do falecido, já que não se trata de execução judicial e sim de inventário de 

bens.Altere-se a capa dos autos, para figurar o inventariante ora 

nomeado.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Juína/MT, 17 de dezembro de 2018.FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 132996 Nr: 4468-56.2017.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPO E LAVOURA MASTER
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO ANA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA, 

DEJAIME JESUS DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:OAB/MT 15.312, GLEISON QUEIROZ DE SOUZA - OAB:12.746/MT, 

RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:OAB/MT 8.435

 Processo nº: 4468-56.2017.8.11.0025 (Código: 132996)

Requerente: Campo e Lavoura Master

Requeridos: Dejaime Jesus de Oliveira e Outros

 V I S T O S, ETC.

Instaurado o presente incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica, retornou infrutífera a tentativa de citação de um dos sócios da 

empresa supostamente em estado de confusão patrimonial, assinalando a 

credora que essa condição de paradeiro incerto seria de longa data, mas 

que como um dos sócios já foi intimado do incidente, ele deveria 

prosseguir, independentemente da localização do outro.

Acontece que, como é cediço, a desconsideração é verdadeira 

modalidade de intervenção de terceiros no processo principal, e se assim 

o é, evidente que entre os terceiros (os sócios da pessoa jurídica que 

figura na relação processual original) forma-se um litisconsórcio passivo 

facultativo, na dicção do Enunciado 125 do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis: “Há litisconsórcio passivo facultativo quando 

requerida a desconsideração da personalidade jurídica, juntamente com 

outro pedido formulado na petição inicial ou incidentemente no processo 

em curso”.

 Dessarte, se há litisconsórcio, não há como o processo caminhar sem 

que a relação processual esteja integralmente formada, e, por 

consequência, sem que a parte autora diligencie a comprovar/indicar o 

endereço do sócio não citado, não há como o feito prosseguir.

Desse modo, intime-se o credor/requerente a indicar o endereço 

atualizado do sócio Sebastião Rodrigues de Oliveira, ou requerer o que 

entender correto, no prazo de 5 dias, pena de extinção do procedimento.

Publique-se.

Às providências.

Juína (MT), 17 de dezembro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4991 Nr: 13-59.1991.811.0025

 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: REZZIERI MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-A, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:OAB/MT 11.876-A, EVALDO GUSMÃO DA ROSA 

- OAB:2982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE A COMISSÁRIA DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DE 

SEU ADVOGADO CADASTRADO, DR. ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO, OAB/MT Nº 11.876-A, PARA INFORMAR NOS AUTOS, 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, ACERCA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

EXIGIDA DA CONCORDATÁRIA, NOS TERMOS DA DECISÃO DE FL. 617: 

"V I S T O S, Diante da manifestação do comissário da concordata e 

constatando que o prazo de 30 dias solicitado em julho de 2018 já 

transcorreu há muito tempo, determino seja o comissário intimado a 

informar sobre a prestação de contas exigida da concordatária, assim 

como defiro a expedição de ofício ao Banco do Brasil, solicitando as 

informações apontadas na petição de fl. 587/612, concedendo prazo de 

10 dias para resposta. Vindo as informações, ou quedando-se silentes os 

intimados, conclusos para novas deliberações, inclusive acerca da 

apuração da responsabilidade civil e criminal dos envolvidos no processo 

de concordata e que, aparentemente, praticaram vários delitos na 

condução do processo de concordata que, repita-se, se arrasta nesse 

juízo por quase 3 décadas. Certifique-se, ainda, quanto ao cumprimento da 

ordem de intimação do procurador da concordatária e de seu 

representante legal, quanto aos pedidos de habilitação de crédito ainda 

não julgados. Atente-se a secretaria para a observância quanto ao dever 

de entrega e guarda dos livros contábeis da concordatária, nos termos da 

legislação de regência deste procedimento, certificando em caso de 

omissão ou recusa de fornecimento de tais documentos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101185 Nr: 2247-08.2014.811.0025

 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: L V R COMÉRCIO E EXTRAÇÃO MINERAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA 

TRANSPORTE LTDA., JBC DO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUÍS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LEMOS ZANÃO - 

OAB:172.588/SP, FRANCINE LAURA SECCO - OAB:MT/15421, 

JOAQUIM CESAR LEITE DA SILVA - OAB:251.169/SP, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12454/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE EFETUE 

O RECOLHIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE ÀS CUSTAS E 

TAXAS PROCESSUAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA DEFINIDO DE R$ 

390.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA MIL REAIS), NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, NOS TERMOS DA R. SENTENÇA DE FLS. 89/92 DOS 

AUTOS CÓDIGO 102644, E DA DECISÃO DE FL. 455 DOS PRESENTES 

AUTOS: "Vistos [...] Desse modo, retornem, os autos à Secretaria e 

cumpra-se, imediatamente, a ordem exarada na decisão de impugnação ao 

valor da causa, trasladando-a para estes autos e intimando a autora a 

recolher as custas complementares sobre o valor definido para a causa 

do incidente suso mencionado, assinalando, desde já, que o pedido de 

parcelamento ou diferimento das custas, não possui qualquer substrato 

fático, já que pessoas jurídicas não se presumem incapazes de arcar com 

os custos do processo, especialmente quando litigam de modo leviano, 

atribuindo valores de causa contrários ao que determina a lei, e atuando 

de modo afrontoso quanto às ordens judiciais exaradas. Assinalo, ainda, 

que o prazo para pagamento das custas já foi definido na sentença do 

incidente de impugnação ao valor da causa e não comporta modificação, 

indeferindo-se mais este pedido da autora. Recolhidas as custas, 

certifique-se e venham conclusos para apreciação do pedido de tutela de 

urgência e saneamento/organização do procedimento. Não recolhidas, 

conclusos para extinção."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118497 Nr: 550-78.2016.811.0025

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Pietrobon Busnello, NILDO BUSNELLO, 

BUSNELLO TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 07/02/2019, ÀS 14H10MIN, A 

SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DA COMARCA DE JUÍNA-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82725 Nr: 2686-24.2011.811.0025

 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): CÉLIO RODRIGUES MARTINS SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINAT GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL ALVES - 
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OAB:12422-B/MT

 SENTENÇA FLS. 147/149: "VISTOS. BV Financeira S/A - Crédito, 

Financiamento e Investimento, já qualificada, propôs a presente AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO em face de Célio Rodrigues Martins Serafim, 

alegando, em síntese, que celebrou com o requerido contrato de 

financiamento no qual foi oferecido em garantida fiduciária o veículo FORD 

F-4000 4X2 2P (DD) B, Cor prata – Ano/Modelo 95/95, Placa BWY7995 – 

Chassi 9BFKTNT3XSDB58661, porém, o réu encontra-se inadimplente no 

contrato, assim permanecendo mesmo depois de notificado 

extrajudicialmente, o que dá ensejo ao vencimento antecipado de todas as 

parcelas contratuais e à busca e apreensão do bem alienado. Requereu, 

pois, o deferimento da liminar, e, após, pugnou pela citação do réu, bem 

como pediu a consolidação na posse e propriedade dos bens, juntando 

documentos e atribuindo valor à causa. [...] Portanto, a procedência do 

pedido é conclusão inarredável. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, extinguindo o presente processo, com julgamento de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de consolidar, em mãos do autor, 

a propriedade e a posse do bem descrito na petição inicial. Pela 

sucumbência, condeno o réu no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo, em prol do advogado do autor, em 

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do 

que preceitua o art. 85, § 2?, do Código de Processo Civil, observando-se 

o artigo 98, §3º, do mesmo Códex.

 Procedam-se às comunicações necessárias. Oportunamente, arquive-."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89939 Nr: 4218-96.2012.811.0025

 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: VIVIAN RAMONE GOULARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCGDS, ELIEL MARCIO DALEFFI, BRADESCO 

SEGUROS S.A, SÃO CAETANO TRANSPORTADORA LTDA, FRIGORÍFICO 

GUAPORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT, SILVIA BONTEMPO - 

OAB:4.186, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA FRIGORÍFICO 

GUAPORÉ (GUAPORÉ CARNE S/A), PARA QUE EFETUE O PREPARO DA 

CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118371 Nr: 463-25.2016.811.0025

 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: EADC, LMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA BISPO GOLO - 

OAB:20.634/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001016-21.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DE JUINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MILTON VENANCIO JORGE (RÉU)

MARIA APARECIDA CARLO DA SILVA JORGE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001016-21.2017.811.0025 SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar proposta pela 

IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DE JUÍNA/MT (MINISTÉRIO DE MADUREIRA) 

representada por EDVALDO DE LIMA, em face de JOSÉ MILTON 

VENÂNCIO JORGE e MARIA APARECIDA CARLO DA SILVA JORGE, todos 

devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos 

anexados. Liminar concedida Id. 14690817. Decisão em Agravo de 

Instrumento com efeito suspensivo da liminar Id. 16002828. As partes, 

sabiamente, transigiram para pôr fim à demanda, entabulando acordo e, 

em razão da presente transação, requerem a homologação da avença 

(Ids. 16369302, 16369303 e 16369304). Após, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. Fundamento e 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 são 

plenamente capazes e, por si ou por procuradores, detêm poderes 

específicos para transigir, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja 

homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja 

compor independentemente de interferência estatal. 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 

acordo firmado pelas partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Custas pela parte autora, se houver. Tendo em vista a preclusão 

lógica, reconheço o transito em julgado desde já. Arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 12 de dezembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001016-21.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DE JUINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MILTON VENANCIO JORGE (RÉU)

MARIA APARECIDA CARLO DA SILVA JORGE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001016-21.2017.811.0025 SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar proposta pela 

IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DE JUÍNA/MT (MINISTÉRIO DE MADUREIRA) 

representada por EDVALDO DE LIMA, em face de JOSÉ MILTON 

VENÂNCIO JORGE e MARIA APARECIDA CARLO DA SILVA JORGE, todos 

devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos 

anexados. Liminar concedida Id. 14690817. Decisão em Agravo de 

Instrumento com efeito suspensivo da liminar Id. 16002828. As partes, 

sabiamente, transigiram para pôr fim à demanda, entabulando acordo e, 
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em razão da presente transação, requerem a homologação da avença 

(Ids. 16369302, 16369303 e 16369304). Após, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. Fundamento e 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 são 

plenamente capazes e, por si ou por procuradores, detêm poderes 

específicos para transigir, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja 

homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja 

compor independentemente de interferência estatal. 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 

acordo firmado pelas partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Custas pela parte autora, se houver. Tendo em vista a preclusão 

lógica, reconheço o transito em julgado desde já. Arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 12 de dezembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001755-57.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. M. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DESIGNADA 

PARA 21/02/2019 10:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUÍNA. ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA 

NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – CEJUSC DE 

JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o requerido intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). b) 

O não comparecimento injustificado do requerente ou do requerido à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. JUÍNA, 18 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90038 Nr: 4322-88.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGSFDB, LPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID BRANDÃO MARTINS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:0041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HELOIZA 

RODRIGUES TIEPO, para devolução dos autos nº 4322-88.2012.811.0025, 

Protocolo 90038, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90054 Nr: 4338-42.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGSFDB, LPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID BRANDÃO MARTINS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:0041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HELOIZA 

RODRIGUES TIEPO, para devolução dos autos nº 4338-42.2012.811.0025, 

Protocolo 90054, 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):

 Cod. Proc.: 80508 Nr: 5068-24.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora, para que se manifeste acerca da juntada de 

fls.105/109 (Prisão do requerido) no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126588 Nr: 357-29.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL FRANCISCO DE JESUS, WEVERTON 

ROBERTO DA SILVA, FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - 

OAB:19390/MT, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 Código de rastreabilidade: 81120183885615

Documento: OFICIO 2337-2018.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 17/12/2018 16:57:12

Assunto: RÉU PRESO -ENVIO DE OFÍCIO 2337/2018 - ENCAMINHA GUIA 

DE E EXECUÇÃO DE PENA PROVISÓRIA E DOCUMENTOS PARA QUE SEJA 

DISTRIBUÍDA NESTE R. JUÍZO NA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, TENDO 

EM VISTA QUE O SEGREGADO WEVERTON ESTÁ RECLUSO NO PRESIDIO 

CAPÃO GRANDE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132577 Nr: 4190-55.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL ALVES DOS SANTOS, MAILSON 

JOSÉ DE SOUZA, JOICEMARA BALTAZAR DE MORAES, PEDRO JUNIOR 

SIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O, POLIANE DE BRITO BATISTA - OAB:OAB/MT 21950, 

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Impulsiono estes autos com intimação das partes para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 
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até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126588 Nr: 357-29.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL FRANCISCO DE JESUS, WEVERTON 

ROBERTO DA SILVA, FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - 

OAB:19390/MT, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENIVAL FRANCISCO DE JESUS, 

Filiação: João Francisco Vieira Furtado e Maria Tereza Furtado, data de 

nascimento: 11/03/1972, brasileiro(a), natural de Santa Helena-PR, 

solteiro(a), vendedor ambulante. 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 GENIVAL FRANCISCO DE JESUS, vulgo 

“NEGUINHO ou CIGANO” qualificado nos autos, como incurso nas penas 

do art. 157, § 3º, c/c art. 29, ambos do CP, com aplicabilidade da Lei n. 

8.072/1990 (1º fato) e art. 307, c/c art. 71, todos do CP (2º e 3º fato) e 

WEVERTON ROBERTO DA SILVA, vulgo “BAIANO ou BAIANINHO” e 

FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA, vulgo “ROMÁRIO” qualificados nos 

autos, como incursos nas penas do art. 157, § 3º, c/c art. 29, ambos do 

CP, com aplicabilidade da Lei n. 8.072/1990 (1º fato).A denúncia foi 

recebida no dia 03 de março de 2017 (fl. 146-148). Citados, os acusados 

Genival e Weverton apresentaram defesa preliminar às fl. 154-159 e 

305-307. Feito desmembrado em relação ao réu Francisco Romário de 

Souza, bem como designada audiência (f. 161). Diante da prisão do réu 

Francisco, a decisão de desmembramento foi revogada (f. 212). Em 

audiência de instrução e julgamento foram inquiridas várias testemunhas, 

culminando em alegações finais orais pelo Ministério Público (fl. 226/227). 

Ato seguinte, e diante de fato novo, foi reaberta a instrução processual, 

bem como revogada a prisão do réu Genival (fl 238/239). Foi realizada 

nova audiência de instrução, ocasião em que foram ouvidas quatro 

testemunhas, em seguida procedeu-se com o interrogatório dos réus, 

sendo decretada a revelia do acusado Genivaldo (fl. 309-311, 325-327, 

353-355 e 365). Em seguida, o Ministério Público apresentou alegações 

finais pugnando pela condenação dos réus Weverton Roberto e Francisco 

Romário nos termos da denúncia e pela absolvição do acusado Genival 

quanto ao crime de latrocínio (fato 1), entendendo que não restou provado 

que o réu concorreu para a infração penal, e pelo declínio de competência 

para o Juizado Especial Criminal para julgamento do crime de falsa 

identidade (fatos 2 e 3), eis que não guarda relação fática com o crime de 

latrocínio, tendo em vista o pedido de absolvição do reú quanto ao crime 

de latrocínio, bem como tratar-se de crime de menor potencial ofensivo (fl. 

366-369).Após, a Defesa do acusado Francisco Romário apresentou 

alegações finais, pugnando pela desclassificação do delito de latrocínio 

para o delito de homicídio simples (fl. 383-386).A Defesa do acusado 

Weverton, por sua vez, pugnou pela absolvição diante da ausência de 

provas, e subsidiariamente pela desclassificação do delito de latrocínio 

para o delito de homicídio simples (fl. 387-391).Por fim, a Defesa do 

acusado Genival pugnou pela absolvição quanto ao crime de latrocínio e 

pela remessa dos autos ao juízo competente quanto ao 2º e 3º fato (fl. 

392-396).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. Pois bem, as imputações que pesam 

sobre os acusados dizem respeito à prática dos delitos tipificados no art. 

157, § 3º, c/c art. 29, ambos do CP (1º fato) e art. 307, c/c art. 71, todos 

do CP (2º e 3º fato), in verbis:“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para 

si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou 

depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de 

resistência:(...)§ 3ºSe da violência resulta:(...)II – morte, a pena é de 

reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.” “Art. 307 - Atribuir-se ou 

atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito 

próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:Pena - detenção, de três 

meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais 

grave.”Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria dos 

delitos capitulados na denúncia.1. DO CRIME DE LATROCÍNIO 

CONSUMADO (art. 157, § 3º, in fine, do CP)a) Da materialidade do delito:A 

materialidade do delito de latrocínio emerge do auto de prisão em flagrante 

(f. 07); termos de depoimentos e declarações (fl. 08-10, 40, 42, 45, 47/48, 

77, 79, 82, 85/86, 94, 96, 98), termo de apreensão (f. 12, 53), laudo de 

necropsia, mapa topográfico para localização de lesões e anexo 

fotográfico (fl. 14-19), boletim de ocorrência (f. 31/32 e 91/92), termo de 

qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 72, 108), termo de 

reconhecimento de objeto (f. 81, 84), termo de reconhecimento fotográfico 

de pessoa (f. 87, bem como termo de entrega (f. 88).b) Da autoria dos 

acusados:Analisando atentamente o caderno processual, entendo que 

existem elementos suficientes a demonstrar com segurança e certeza a 

participação dos acusados Weverton Roberto (Baiano) e Francisco 

Romário (Romário) no delito de roubo qualificado, que resultou na morte da 

vítima Olívio Domingos Lopes.Inicialmente, a testemunha Cleber Figueiredo, 

policial civil, relatou em juízo, grosso modo, que no dia do fato estava de 

folga, no entanto, ao passar pelo local do crime percebeu uma 

movimentação de pessoas, sendo que ao se aproximar viu que havia um 

homem morto, momento em que constatou se tratar de seu sogro, o qual já 

estava em óbito. Em seguida, relatou que ao diligenciar em busca de 

informações várias denúncias apontavam para um casal que estava 

vivendo ali pelo local juntamente com Baiano, sendo que uma testemunha 

confirmou que viu os três atrás do caminhão. Afirmou, ainda, que foi 

subtraída a moto, a qual após uns 15 dias foi recuperada, bem como uma 

quantia em dinheiro, pois a vítima havia vendido uma moto dias antes.Ao 

serem acionados para atender a ocorrência, os policiais militares Edson 

Rodrigues Beiral e Rafael Rocha Bonfim relataram em juízo, em suma, que 

ao chegarem ao local encontraram a vítima em óbito, e ao diligenciarem 

próximo ao local encontraram um cheque no valor de R$ 10.500,00 (dez 

mil e quinhentos reais) o qual estava em posse de Neguinho, bem como 

alguns pertences da vítima que estavam no chão próximo a ele. O diálogo 

testemunhal segue ainda na voz da testemunha Fernanda Pires da Silva, a 

qual reiterou suas declarações prestadas na fase policial (f. 149/150 dos 

autos sob o código n. 133964), afirmando em juízo, grosso modo, que era 

esposa de Romário. Alega que Baiano havia dito para Romário que ela o 

traia, sendo que no dia do fato Romário a vigiava de longe e viu quando a 

vítima se aproximou e Romário pensou que Odálio (vítima) era seu amante, 

ocasião em que Romário aguardou a vítima descer da moto e a pegou por 

trás, dando uma “gravatada”, colocando em seguida uma faca no pescoço 

dela (da vítima).Prosseguindo, a testemunha relatou que pediu para 

Romário não matar a vítima, porém, ele disse “VOU MATAR ELE E VOU 

MATAR VOCÊ EM SEGUIDA”, momento em que correu e pediu para Baiano 

conversar com Romário para que ele não a matasse (a vítima), momento 

em que Baiano foi até onde estava a vítima Olívio e Romário, se dirigindo 

em seguida para a “conveniência” do Brizola. Em seguida, afirma que 

Baiano e Romário vieram e lhe apontaram uma faca e a obrigaram a 

acompanhá-los, momento em que andaram cerca de cinco quadras, e 

como se recusou a continuar andando, Baiano disse: “vamos sair fora e 

deixar essa dona aí”, momento em que voltou e dormiu próximo de onde o 

crime ocorreu. Já de manhã afirma que foi ameaçada por Baiano e 

Romário, oportunidade em que foi até o bar onde estava sua bolsa, pegou 

uma carona e foi embora para Rondônia, o que vai ao encontro do 

depoimento policial da testemunha Eliete Dias Nogueira, a qual declarou em 

juízo que após o fato não viu mais Fernanda (f. 96). Continuando, 

asseverou que algum tempo depois do fato encontrou Romário na cidade 

de Alta Floresta, ocasião em que ele disse que a mataria, assim como 

matou a vítima Olívio.Importante esclarecer que Fernanda Pires da Silva 

também foi alvo de investigação policial, sendo, inclusive, instaurado 

inquérito complementar para apurar sua autoria e/ou participação no crime 

de latrocínio (Inquérito Policial n. 133964). Todavia, diante da inexistência 

de elementos idôneos que demonstrassem uma possível participação sua, 

foi determinado seu arquivamento.Corroborando as declarações 
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prestadas pela testemunha Fernanda Pires da Silva, noto que a 

testemunha Tiago Lima Nunes, embora não tenha sido inquirida em juízo, 

relatou na Depol que:“na madrugada de sábado (14/01/2017) para 

domingo estava nas proximidades da rodoviária onde estava ingerindo 

bebidas alcoólicas; Que em dado momento estava em frente a Campo e 

Lavoura e foi ao Posto Pretto e Pretto pegar água para beber; QUE AO 

PASSAR EM FRENTE AOS CAMINHÕES VIU ALGUMAS PESSOAS, 

DENTRE ELAS “FERNANDA”, “ROMÁRIO” E O VULGO “BAIANO” E HAVIA 

UMA MOTO; QUE O DEPOENTE VIU UM MOVIMENTO ESTRANHO COMO SE 

AS PESSOAS ESTIVESSEM BRIGANDO; (...) Que acredita que Fernanda 

atraiu a vítima para o local, E BAIANO E ROMÁRIO MATARAM A VÍTIMA; 

Que chegou a ver Baiano com um celular que acha que era da vítima; Que 

no dia seguinte antes de ir para o mato trabalhar já estava correndo o 

comentário na rodoviária de que um homem tinha sido morto e então ligou 

uma coisa na outra.” (f. 86)Ao ser interrogado sobre o fato, o acusado 

Romário negou a autoria delitiva, justificando que não estava no local, 

declarando, inclusive, que estava separado de Fernanda desde agosto de 

2016 e que depois disso não teve mais contato com ela, declaração que 

destoa totalmente do depoimento dela, bem como das testemunhas 

ouvidas em juízo, sendo elas Nayara Aparecida dos Santos e Nicelaine 

Teixeira de Souza, as quais declararam que os dois andavam juntos pelas 

redondezas de onde ocorreu o fato, bem como que após o ocorrido 

ambos sumiram.Diante desse quadro, e levando em conta o depoimento da 

testemunha Fernanda, aliado ao depoimento da testemunha Tiago Lima 

Nunes, bem como ao interrogatório do coautor Baiano, o qual declarou em 

seu último interrogatório que viu Romário matando a vítima, considerando 

ainda que o álibi do réu de que não estava no local (ônus da Defesa nos 

termos do art. 155 do CPP) restou imprestável diante do depoimento da 

testemunha Nayara e Nilcelaine, mormente se considerar a inclinação do 

acusado Romário em cometer crimes contra o patrimônio, o qual responde 

por três ações penais por furto cometidos na comarca de Sapezal (código 

n. 94459 e 94957), bem como nesta comarca (código n. 124818) e ainda 

outra ação por porte de arma de fogo na comarca de Nova Monte 

Verde/MT (código n. 63341), a condenação do réu Romário é medida que 

se impõe.Já em relação ao acusado Baiano, noto que nas três 

oportunidades em que foi interrogado apresentou versões diferentes e 

contraditórias.Primeiramente, ele declarou na Depol à f. 94 que: “(...) Que 

por volta das 03:00 horas da manhã do dia 15/01/2017, estava na rotatória 

da Ajes descendo juntamente com sua esposa, Fabiana, sua sogra Fátima 

e Eliete do espetinho ao lado do vermelho, indo da rodoviária para o Valmir 

da Vila e na mesma rotatória passou pelas pessoas de “Cigano” (Genival 

Francisco de Jesus), Romario, a mulher de Romário e a vítima; Que 

Romário estava andando na frente com “Cigano” e mais atrás vinha a 

vítima com a mulher de Romário, abraçados; (...) Que após o crime, em 

conversa com outras pessoas que ficam em volta da rodoviária, ficou 

sabendo que a mulher de Romário levou a vítima para traz dos caminhões, 

e que Romário passou a corda no pescoço da vítima e “Cigano” deu a 

facada;”Tais declarações não se sustentam, primeiro porque a 

testemunha Jose Paiva da Cruz relatou na delegacia que no dia do fato 

estava com a vítima Olívio no estabelecimento “Valmir da Vila” ingerindo 

bebida alcoólica, lá permanecendo até por volta das 3 da manhã (f. 47). 

Ademais, a testemunha Eliete Dias Nogueira afirmou que naquele dia não 

foi para tal estabelecimento (f. 96).Em juízo, Baiano relatou que não 

prestou tais declarações, justificando que o policial Cleber Figueiredo o 

ameaçou colocando uma faca em seu pescoço para que confessasse o 

crime, justificando, ainda, que os policiais não o deixaram ler, bem como 

que ninguém leu suas declarações na fase policial, justificativa defensiva 

inverídica já que o CD de f. 109 TRAZ A GRAVAÇÃO DA LEITURA AO 

RÉU.Dentro dessa perspectiva de harmonia das provas, a sua alegação 

de que sofreu coação dentro da delegacia não se mostra minimamente 

factível, cuja ameaça, na justificativa do corréu Baiano, tinha como objetivo 

obter a confissão. Ocorre que sua alegação de que confessou sob 

ameaças é absolutamente absurda, isso por que ele simplesmente não 

confessou na delegacia, restringindo-se a negar os fatos, revelando nova 

contradição na tentativa de obnubilar a análise segura do juízo.Seguindo, 

em seu primeiro interrogatório em juízo (f. 228), Baiano afirma que no dia 

do fato estava dormindo no mesmo local que Genivaldo (Neguinho ou 

Cigano), e que não viu Romário, Fernanda e a vítima, versão que não se 

sustenta, isso por que (Neguinho ou Cigano) ao ser interrogado na mesma 

data em juízo declarou que estava dormindo sozinho no 

local.Considerando a reabertura da instrução criminal (f. 238/239), Baiano 

foi novamente interrogado (f. 312), ocasião em que negou a autoria delitiva 

e justificou que estava no “Bar do Amós” bebendo e “vi o Francisco 

Romário matando o parente do Cleber”, estando a uns dez metros de onde 

o crime ocorreu. Afirmou que viu Fernanda colocando a corda no pescoço 

da vítima e Romário “fincando” a faca no peito dela. Em seguida, declarou 

que foi para o Hotel Marcos dormir, apresentando, portanto, nova 

contradição, o que a meu ver retira totalmente sua credibilidade, de modo 

que a condenação se mostra necessária.Por outro lado, com relação ao 

acusado Genival (Neguinho ou Cigano) entendo que sua participação no 

crime não restou comprovada, sendo apenas demonstrado que ele 

encontrou os documentos e cheque pertencentes à vítima, os quais 

estavam próximos de onde ele estava dormindo, versão que dialoga com 

as declarações apresentadas pela testemunha Fernanda, que esclareceu 

que o crime foi praticado por Romário e Baiano, bem como com as 

declarações apresentadas pelos policiais militares Edson e Rafael, os 

quais afirmaram que apenas efetuaram a prisão em flagrante de Neguinho 

(Cigano) por que ele estava na posse do cheque e alguns documentos da 

vítima. Portanto, a absolvição é medida que se impõe em relação à 

Genival.Ainda sobre a configuração do crime contra o patrimônio, observo 

que o policial civil Cleber Figueiredo narrou em juízo, grosso modo, que foi 

subtraída a moto e que após uns 15 dias foi recuperada, bem como que a 

vítima estava com uma quantia em dinheiro, pois ela havia vendido uma 

outra moto.Nesse ponto, em que pese a testemunha Fernanda afirmar que 

o crime foi motivado por ciúmes, nota-se que tal versão se encontra 

divorciada das provas existentes nos autos, tanto que as testemunhas 

Nayara e Nicelaine declararam em juízo que mesmo ela (Fernanda) sendo 

convivente de Romário, ouviam-se comentários de que ela fazia 

“programas” na região da rodoviária, tornando o “ciúmes” apenas tentativa 

de forçar uma modificação do tipo penal imputado. Aliás, mesmo que os 

acusados tenham abandonado a moto e descartado o cheque (pois tinha 

sido apresentado a rede bancária para compensação, mas devolvido por 

ausência de fundos), conforme declarado pela testemunha Cleber, bem 

como documentos da vítima, os quais foram encontrados com Neguinho 

(Cigano), fato é que eles também subtraíram uma quantia em dinheiro, de 

modo que houve indiscutível inversão da posse, cujos “tribunais 

superiores pátrios adotam a teoria da amotio, segundo a qual o delito de 

roubo se consuma no momento em que o agente obtém a posse do bem, 

mediante violência ou grave ameaça, ainda que não seja mansa e pacífica” 

[TJ-MT - APL: 00006684520168110028 14601/2017, Relator: DES. Gilberto 

Giraldelli, Data de Julgamento: 17/05/2017, Terceira Câmara Criminal, Data 

de Publicação: 24/05/2017].Neste sentido, colaciono os seguintes 

julgados:“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - 

CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO OU LATROCÍNIO TENTADO - 

ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI E A AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO 

DO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - VERSÃO INVEROSSÍMIL 

APRESENTADA PELOS ACUSADOS - ART. 156 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL - SUBTRAÇÃO E MORTE DA VÍTIMA - 2. ALMEJADO O 

RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE CRIME MENOS GRAVE POR UM 

DOS INCREPADOS - DESCABIMENTO - AJUSTE DE VONTADES - AGENTE 

QUE ASSUMIU O RISCO DO RESULTADO MAIS GRAVOSO E ASSEGUROU 

O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA PERPETRADA COM USO DE 

ARMA DE FOGO - 3. POSTULADA A REDUÇÃO DAS SANÇÕES 

BASILARES IMPOSTAS AOS DOIS SENTENCIADOS - POSSIBILIDADE - 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SOPESADAS EQUIVOCADAMENTE PELO 

MAGISTRADO - 4. PLEITEADO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA 

REINCIDÊNCIA - ALEGADA A INCONSTITUCIONALIDADE E ADUZIDA 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA 

CONDENATÓRIA ANTERIOR - INVIABILIDADE - TESE DE 

INCONSTITUCIONALIDADE RECHAÇADA - REGISTROS CONSTANTES DE 

BANCO DE DADOS DE TRIBUNAL - SUFICIÊNCIA - PRECEDENTES DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 5. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 

1. Revela-se descabida a pretensão defensiva visando à desclassificação 

do delito de latrocínio para o crime de homicídio, quando o conjunto 

probatório revela a presença da intenção de subtrair patrimônio alheio. 2. 

A coautoria no delito de latrocínio se caracteriza mesmo nas hipóteses em 

que o agente não tenha, inicialmente, a finalidade de matar a vítima para 

cometer um roubo, porquanto é perfeitamente possível que durante a 

execução do delito, previamente ajustado e com divisão de tarefas, essa 

intenção se manifeste para impedir que ele seja futuramente reconhecido 

pela vítima ou mesmo para assegurar a subtração patrimonial (...)” 

(Apelação nº 0023079-45.2013.8.11.0042, 3ª Câmara Criminal do TJMT, 

Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 04.02.2015, DJe 16.02.2015).“(...) 1. A 
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diferença entre latrocínio e homicídio está no elemento subjetivo, mais 

precisamente no dolo: no latrocínio há dolo de subtrair e, devido à violência 

empregada, ocorre a morte da vítima. Já no homicídio há dolo de matar. 

Eventualmente, quando também ocorre a subtração, a competência se dá 

pelo elemento subjetivo precedente. 2. O latrocínio exige demonstração 

inequívoca da intenção primeira de efetivar a subtração. O resultado 

morte, nesse delito, advém da violência exercida contra a pessoa, sempre 

que a intenção é de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, ou 

de assegurar o êxito(...)” (Apelação nº 00019927820128140076 (151484), 

2ª Câmara Criminal Isolada do TJPA, Rel. Nadja Nara Cobra Meda. j. 

22.09.2015, DJe 28.09.2015).“(...) 3. É indiferente, no nosso arcabouço 

jurídico, para a configuração do crime de latrocínio, a identificação daquele 

que desferiu o golpe fatal contra a vítima, posto que todos os agentes 

assumem o risco de produzir o resultado morte (...)”(Apelação Criminal nº 

0000538-17.2013.815.0071, Câmara Criminal do TJPB, Rel. Carlos Martins 

Beltrão Filho. DJe. 13.06.2014).“(...) V - Comprovada a intenção do 

apelante em assenhora-se de coisa alheia, e ocorrendo o evento morte, 

configura-se o crime de latrocínio; inviável, neste contexto, a 

desclassificação do delito para homicídio (...)” (Processo nº 1457925-4, 4ª 

Câmara Criminal do TJPR, Rel. Celso Jair Mainardi. j. 28.04.2016, unânime, 

DJ 16.05.2016).Ressalto que se trata de crime que exigiu esforço 

investigativo por parte da polícia, cuja palavra das testemunhas foram 

detalhadas, firmes e coerentes, de modo que analisadas em conjunto tem 

maior força probatória do que a palavra dos réus, estas que foram 

marcadas por inúmeras contradições. Portanto, pelo conjunto harmônico 

de provas colhidas nos autos não pairam dúvidas acerca da autoria do 

crime de latrocínio. Destarte, e não socorrendo em favor dos acusados 

Romário e Baiano 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.2. DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (apenas em 

relação ao acusado Genival Francisco de Jesus)Com relação ao crime de 

falsa identidade, embora a materialidade e a autoria do delito estejam 

devidamente comprovadas, diante da própria confissão do acusado, 

entendo que o processo em relação a este fato deve ser remetido ao 

Juizado Especial Criminal, isso por que não há relação fática com o crime 

de latrocínio, haja vista a absolvição do acusado no crime principal, bem 

como por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, cuja pena 

máxima não é superior a dois anos, sendo, portanto, competência daquela 

Justiça Especializada.Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal externada na denúncia para:a) 

CONDENAR os acusados WEVERTON ROBERTO DA SILVA, vulgo 

“BAIANO ou BAIANINHO” e FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA, vulgo 

“ROMÁRIO” pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, c/c art. 29, 

ambos do CP, com aplicabilidade da Lei n. 8.072/1990 (1º fato);b) 

ABSOLVER o acusado GENIVAL FRANCISCO DE JESUS, vulgo 

“NEGUINHO ou CIGANO” do crime previsto no art. 157, § 3º, c/c art. 29, 

ambos do CP (1º fato) e;c) Em relação ao crime previsto no art. 307, c/c 

art. 71, ambos do CP (2º e 3º fato), imputado ao acusado GENIVAL 

FRANCISCO DE JESUS, vulgo “NEGUINHO ou CIGANO”, DECLINO da 

competência, REMETENDO-SE os autos ao JECRIM. Em observância às 

diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da 

pena:Do Réu Weverton Roberto da Silva, vulgo “Baiano ou 

Baianinho”PENA: reclusão de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa.1º 

FASE:Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1) culpabilidade: nada que diferencie do tipo 

penal;2) antecedentes:sem 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) motivos: 

ínsitos ao tipo penal;6) circunstâncias: as circunstâncias são típicas do 

crime;7) consequências: ínsitas ao tipo penal;8) comportamento da vítima: 

inexistente.Assim, presente uma diretriz negativa, FIXO a pena-base em 

20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.2º 

FASE:Inexistem atenuantes ou agravantes.3ª FASEAusentes causas de 

aumento ou diminuição da pena.Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena em 20 

(VINTE) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.FIXO o valor do 

dia-multa em 1/30 do salário mínimo, tendo em vista a situação econômica 

do réu, nos termos do artigo 60 do CP, como necessária e suficiente para 

a prevenção e repressão do crime.A pena deverá ser cumprida em regime 

FECHADO (quantum da pena), nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP.O 

réu NÃO PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE, já que o regime inicial 

fixado é compatível com a prisão e a gravidade in concreta do delito 

demonstram o risco à garantia da ordem pública a exigir a permanência da 

custódia do réu. Assim, MANTENHO-O na PRISÃO em que se encontra 

pelas razões já constantes na decisão que decretou a prisão preventiva 

(fl. 54-56, dos autos sob o código n. 126518), as quais faço referência 

“per relationen”, por ausência de fato novo, técnica de fundamentação 

absolutamente aceita pelo STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 128463/SP, 

2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, unânime, DJe 

16.05.2016), isso porque o decreto prisional é sempre marcado pela 

cláusula “rebus sic stantibus”.ESCLAREÇO que o regime inicial imposto 

fechado já leva em conta o disposto no art. 387, § 2º, do CPP , isso porque 

o condenado está preso preventivamente desde o dia 27.01.2017 (prisão 

preventiva), período que deve ser abatido como detração, levando a 

fração da progressão para o semiaberto (sem considerar eventual PEP em 

curso o que exigiria unificação das penas) a dar-se em 26.01.2025 (2/5 

por se tratar de crime hediondo), com cumprimento da pena em 

26.01.2037.Por conta da própria violência existente e do quantum da pena, 

não é o caso de substituição por restritiva de direito e sursis, nos moldes 

do art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal.Do réu Francisco Romário de 

Souza, vulgo “Romário”PENA: reclusão de vinte a trinta anos, sem prejuízo 

da multa.1º FASE:Analisando as circunstâncias judiciais previstas no 

artigo 59 do Código Penal, tem-se que:1) culpabilidade: nada que 

diferencie do tipo penal;2) antecedentes:sem 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) 

motivos: ínsitos ao tipo penal;6) circunstâncias: as circunstâncias são 

típicas do crime;7) consequências: ínsitas ao tipo penal;8) comportamento 

da vítima: inexistente.Assim, presente uma diretriz negativa, FIXO a 

pena-base em 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA.2º FASE:Inexistem atenuantes ou agravantes.3ª 

FASEAusentes causas de aumento ou diminuição da pena.Portanto, 

TORNO DEFINITIVA a pena em 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO E 10 

(DEZ) DIAS-MULTA.FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, 

tendo em vista a situação econômica do réu, nos termos do artigo 60 do 

CP, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do 

crime.A pena deverá ser cumprida em regime FECHADO (quantum da 

pena), nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP.O réu NÃO PODERÁ 

RECORRER EM LIBERDADE, já que o regime inicial fixado é compatível com 

a prisão e a gravidade in concreta do delito demonstram o risco à garantia 

da ordem pública a exigir a permanência da custódia do réu. Assim, 

MANTENHO-O na PRISÃO em que se encontra pelas razões já constantes 

na decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 54-56, dos autos sob o 

código n. 126518), as quais faço referência “per relationen”, por ausência 

de fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF 

(Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 128463/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso 

de Mello. j. 15.03.2016, unânime, DJe 16.05.2016), isso porque o decreto 

prisional é sempre marcado pela cláusula “rebus sic 

stantibus”.ESCLAREÇO que o regime inicial imposto fechado já leva em 

conta o disposto no art. 387, § 2º, do CPP , isso porque o condenado está 

preso preventivamente desde o dia 06.05.2017 (prisão preventiva), 

período que deve ser abatido como detração, levando a fração da 

progressão para o semiaberto (sem considerar eventual PEP em curso o 

que exigiria unificação das penas) a dar-se em 05.05.2025 (2/5 por se 

tratar de crime hediondo), com cumprimento da pena em 05.05.2037.Por 

conta da própria violência existente e do quantum da pena, não é o caso 

de substituição por restritiva de direito e sursis, nos moldes do art. 44 e 

art. 77, ambos do Código Penal.ISENTO os acusados do pagamento das 

custas e despesas processuais, haja vista serem os condenados pobres, 

na forma da lei. PROVIDÊNCIAS FINAISConsiderando que os réus 

continuaram presos, EXTRAIAM-SE GUIAS DE EXECUÇÃO 

PROVISÓRIA.Transitada em julgado a sentença para as partes, 

DETERMINO as seguintes providências:01) EXTRAIAM-SE guias 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) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;05) 

LANCE-SE o nome dos réus no rol do culpado;06) INTIMEM-SE os réus 

para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da multa 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 
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CNGC/MT);07) PROVIDÊNCIAS quanto à execução da multa.Tendo em 

vista a atuação do Advogado Dativo Dr. Caio Fernando Gianini Leite para 

defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento 

dos honorários advocatícios no valor de 5 URH’s. EXPEÇA-SE a certidão 

de honorários pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

art. 306 da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas.No mais, 

EXPEÇA-SE a certidão de honorários determinada às fl. 309, 325 e 227, 

ANOTANDO-SE no relatório nos termos do art. 306 da CNGC, feitas as 

comunicações semestrais devidas à e. CGJ.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.P.I.C.Juína/MT, 06/12/2018VAGNER DUPIM DIASJuiz 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, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 17 de dezembro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142050 Nr: 4843-23.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ERICO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DENUNCIADO PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR, POR SE TRATAR DE RÉU PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118228 Nr: 374-02.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Intimação do advogado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

acerca do endereço do réu, tendo em vista a certidão negativa de fl. 

60(verso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91178 Nr: 5568-22.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR SILVERIO DE OLIVEIRA, PAULO 

PEREIRA MOREIRA, NIVALDO MARQUES HELWIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Impulsiono estes autos com intimação das partes para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129975 Nr: 2480-97.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS VALES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 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 

08/02/2019, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107843 Nr: 1488-10.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACI MÁXIMO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Vistos,

Quanto aos pleitos requisitórios de fl. 61-63, por analogia ao art. 1.373, II, 

da CNGC, INDEFIRO-OS, uma vez que a Defesa não comprovou a 

impossibilidade de fazê-los.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136734 Nr: 1073-22.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

Antes de apreciar o pleito de prisão domiciliar, OFICIE-SE ao CDP de Juína 

para informar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se o recuperando 

está recebendo o tratamento médico adequado ao tratamento de 

hanseníase, sua gravidade e se ainda possui risco de transmissão da 

referida doença aos demais presos.

Após, CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE, servindo este como OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 141329 Nr: 9622-38.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURY MILOME SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/O

 Vistos,

Diante do ofício aportado aos autos, CONCEDO a anuência para 

transferência dos presos, mediante permuta do recuperando Amaury 

Milome Souza da Comarca de Juína/MT com o recuperando Elias Riato 

Pedroso da Comarca de Cuiabá/MT.

OFICIE-SE à Superintendência de Gestão de Cadeias deste Estado para 

que PROMOVA o recambiamento dos presos.

Assim, REMETA-SE o PEP ao Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, 

concomitantemente ao recambiamento do preso.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129343 Nr: 2122-35.2017.811.0025
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR FRANCO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANE DE BRITO BATISTA - 

OAB:OAB/MT 21950

 Vistos,

Volvendo os olhos ao caso concreto, tenho que o pleito do Ministério 

Público merece acolhida, cujo aporte fático a legitimar esta decisão reside 

na informação de que o recuperando teria praticado novo crime, 

descumprindo as condições estabelecidas no regime atual, solução que 

decorre do poder geral de cautela extraído do art. 66, VI, da Lei n. 

7.210/84.

Tal situação, para além da eventual tipificação no citado art. 118, I, da LEP, 

sinaliza o provável descumprindo das condições impostas na progressão 

de regime, revelando nesse contexto o “fumus comissi delicti”.

Já o “periculum libertatis”, pressuposto que co-legitimaria a regressão 

cautelar, está materializado no fato de que houve descumprimento das 

condições impostas na progressão de regime, situação que requer medida 

cautelar para garantir o cumprimento da pena.

Ante o exposto, nos termos dos arts. 66, III, alínea “b”, e VI, c/c o art. 118, 

I, ambos da LEP, em Juízo de cognição ainda rarefeita e com base no 

poder geral de cautela, DETERMINO a REGRESSÃO CAUTELAR do 

recuperando ao regime FECHADO.

1. PROCEDA-SE a realização do cálculo para liquidação da pena.

2. Após, EXPEÇA-SE Mandado de Prisão, constando-se o prazo de 

validade, e alimentando-se o BNMP 2.0.

3. Considerando que o recuperando está preso pelos autos sob o Código 

n. 137873, DESIGNO audiência de JUSTIFICAÇÃO para o dia 25/01/2019, 

às 13h30min.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138931 Nr: 2693-69.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE PAULA AMERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA, POR SE TRATAR DE 

RÉU PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3233 Nr: 4984-67.2003.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON CAMINHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Intimação do advogdo do réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar 

rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência (art. 

422 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103543 Nr: 4200-07.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON AMÉRICO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Vistos,

Em visita realizada no CDP local (07/11/2018), o recuperando ANDERSON 

AMÉRICO DE PAULA solicitou a nomeação de Advogado Dativo, 

objetivando buscas de remições pendentes.

No caso, noto que já há Advogado nomeado ao recuperando, sobre o que 

manifestou favoravelmente ao cálculo de pena e aos dias remidos.

Sendo assim, não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, 

HOMOLOGO-O para que surtam os seus devidos e legais efeitos, 

devendo a pena ser analisada com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105296 Nr: 219-33.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSESVALDO APARECIDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 108699 Nr: 1903-90.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO BATISTA DE SÃO MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110018 Nr: 2577-68.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 113792 Nr: 5021-74.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126694 Nr: 411-92.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAMILTON DA ROSA, VULGO "MILTINHO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127981 Nr: 1269-26.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 142177 Nr: 4920-32.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MORAES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 111159 Nr: 3146-69.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON SEBASTIÃO PEREIRA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Trata-se de executivo penal, em face do recuperando CLEITON 

SEBASTIÃO PEREIRA DO PRADO, o qual foi formulado pedido pelo 

Ministério Público Estadual, pugnando pela extinção de punibilidade do 

recuperando, em razão de sua morte.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Sem delongas, diante da manifestação ministerial e do atestado de óbito (f. 

304), a extinção da punibilidade do recuperando é medida que se impõe, a 

teor do que dispõe o art. 107, I, do CP.

Com efeito, preceitua o art. 62 do CPP, 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”.

Ante o exposto, comungando com o entendimento do Parquet, JULGO 

EXTINTA a PUNIBILIDADE do recuperando CLEITON SEBASTIÃO PEREIRA 

DO PRADO, a teor do que dispõe o art. 107, I, do CP c/c art. 62 do CPP, e 

via de consequência, RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em 

aberto, atualizando-se o BNMP 2.0.

Considerando a ausência de Defensor Público lotado nesta Comarca, 

NOMEIO o Núcleo de Prática Jurídica da AJES, na pessoa do(a) 

orientador(a) para tomar CIÊNCIA da sentença.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140694 Nr: 3841-18.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, cuja imputação 

encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a denúncia 

oferecida.

CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) supramencionado(a, s) para, nos 

termos do art. 396 do CPP:

(a) TOMAR(EM) CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;

(b) RESPONDER(EM) À ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, 

contados do efetivo cumprimento do mandado de citação (Súmula 

710/STF).

Na oportunidade da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER 

INFORMADO(A, S) e ADVERTIDO(A, S) de que:

(a) PODERÁ(ÃO) contratar advogado(a) para apresentar defesa;

(b) caso não tenha condições de contratar um(a) advogado(a) ou não o 

contrate no prazo de 10 (dez) dias ser-lhe-á nomeado um(a) Advogado(a) 

Dativo(a);

Para tanto, DEVERÁ o Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) se 

ele(s) pretende(em) ou não constituir advogado(a), bem como as razões 

de não contratar (art. 1.373, §§ 3º e 4º, da CNGC).

(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu poderá procurar a 

Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se acerca do 

procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).

O(A, S) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que 

não poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 
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seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).

INDEFIRO os itens pleiteados na cota ministerial no que tange aos 

requerimentos de folhas de antecedentes criminais, bem como certidão 

criminal do Cartório Distribuidor desta Comarca, uma vez que o Ministério 

Público, ostentando o poder de requisição, não comprovou a 

impossibilidade de fazê-los, forte do art. 1.373, II, da CNGC e DEFIRO o 

pleito ministerial (item “d”), na forma requerida.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001864-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TEIXEIRA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para 

01/02/2019 às 17h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001833-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 16h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-08.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NEY MARTINS LIMA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para 21/01/2019 às 16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-25.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DA SILVA ELIZIARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para 21/01/2019 às 15h30min, facultando às partes 

apresentarem testemunhas e provas documentais novas, alertando que 

na dicção legal, a audiência demarcará o encerramento da fase probatória 

e a prolação do édito sentencial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-21.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 16h20min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-89.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA TEREZINHA SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010139-89.2015.8.11.0025. REQUERENTE: MARIZA TEREZINHA SCHMIDT 

REQUERIDO: AMAZONIA IMOVEIS LTDA - ME Vistos. Considerando que a 

decisão de ID. 13023851 não foi publicada em nome dos procuradores das 

partes, redesigno a solenidade para o dia 21/01/2019 às 14h:30min. 

Registrem-se no sistema os procuradores de ambas as partes e, empós, 

intime-os da data da audiência e da decisão de Id. 13023851. Às 

providências. JUÍNA, 10 de dezembro de 2018. Fabio Petengill Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

Tem o presente finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-89.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA TEREZINHA SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))
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Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução designada para 

21/01/2019 às 14h30min, bem como da decisão junto ao ID. 13023851.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001836-06.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA JESUS HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 16h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001837-88.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 16h40min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001766-86.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para 

25/01/2019 às 16h40min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001527-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DE OLIVEIRA HENEMAM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO(A))

 

PETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA EM PDF EM ANEXO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000068-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR ANTONIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para apresentar endereço atualizado da parte Requerida 

no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a certidão negativa do senhor 

Oficial de Justiça (id.14961583).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000784-09.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIR MOREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para apresentar endereço atualizado da parte Executada 

no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista certidão negativa do senhor 

oficial de justiça (id.14687121).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010422-15.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUNALVA MARICHEN SIEVERS (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para apresentar endereço atualizado da parte Executada 

no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista certidão negativa do senhor 

Oficial de Justiça da Comarca deprecada (id.15920219).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001874-18.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR APARECIDO DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para 

08/02/2019 às 12h50min.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-88.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GENECI MARIA S.BARTOCZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA — MT. Processo nº. 

8010055-88.2015.8.11.0025 FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA., atualmente denominada ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e ITAÚ UNIBANCO S/A., por 

seu advogado, nos autos do processo, que lhe promove GENECI MARIA S 

BARTOCZ ME e outro, em cumprimento à r. sentença de fls., vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 

526 do Novo Código de Processo Civil, requerer a juntada do incluso 

comprovante de depósito judicial, no importe de R$ 6.930,00, referente à 

danos morais, conforme cálculo de atualização em anexo. Termos em que, 

Pede Deferimento. São Paulo, 7 de dezembro de 2018. PEDRO ROBERTO 

ROMÃO OAB/SP 209.551

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001836-06.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA JESUS HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001836-06.2018.8.11.0025 REQUERENTE: KESIA JESUS HENRIQUE DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS. Cuida-se de ação 

de declaração de inexistência de débito c/c cumulada com indenização por 

danos morais. Consta da inicial que quando tentou efetuar compras no 

comércio local a parte autora foi surpreendida com a existência de uma 

negativação registrada em seu nome no valor de R$ 102,68 (cento e dois 

reais e sessenta e oito centavos), incluída pela requerida junto ao serviço 

de proteção ao crédito em 03/10/2015, causando-lhe assim, danos morais, 

porque a referida inscrição seria indevida, por não terem as partes 

qualquer relação comercial. Diante de tal situação, ajuizou a presente 

demanda, requerendo, em sede de tutela de urgência, a exclusão do seu 

nome dos órgãos de restrição ao crédito. Instruiu a inicial com os 

documentos. Era o que tinha para informar. Decido. Em se tratando de 

pedido de concessão de tutela provisória, em sede antecipatória, 

estreita-se a cognição ao juízo de ponderação entre os requisitos exigidos 

pelo art. 300 do NCPC, e a ameaça/risco ao direito apontado como violado 

ou em vias de o ser, pelo ato/fato que se busca acautelar com a 

pretensão de urgência. Dito isso, a mim parece inicialmente muito relevante 

destacar na esteira das lições doutrinárias que a probabilidade do direito, 

a que alude o citado dispositivo legal se trata da “situação decorrente da 

preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada 

proposição, sobre os motivos divergentes. As afirmativas pesando mais 

sobre o espírito da pessoa, o fato é provável; pesando mais as negativas, 

ele é improvável (Malatesta). A probabilidade, assim conceituada, é menos 

que a certeza, porque lá os motivos divergentes não ficam afastados, mas 

somente suplantados; e é mais que a credibilidade, ou verossimilhança, 

pela qual na mente do observador os motivos convergentes e os 

divergentes comparecem em situação de equivalência e, se o espírito não 

se anima a afirmar, também não ousa negar” (Cândido Rangel Dinamarco: 

A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 

p. 145). Fixada essa premissa, há que se observar que a pretensão da 

autora está fundamentada na inexistência de relação contratual com a 

requerida, afirmando, em síntese que nunca contratou os serviços que 

originaram o débito reclamado. Somente por esse resumo já se pode 

concluir que, nesse momento processual tudo o que se tem são 

afirmações unilaterais do autor, carentes de prova suficientemente 

convincente do fato gerador do direito por ele alegado. Sendo assim, 

nesse primeiro giro de olhos, nada havendo na inicial ou nos documentos 

acostados ao feito com ela, que demonstre a alegação de que a 

negativação levada a efeito se deu sem qualquer tipo de relação 

contratual entre as partes, fragiliza-se o argumento exordial e 

desaconselha-se o deferimento da tutela provisória perquirida. Sobre o 

tema, colho da jurisprudência da Corte Cidadã: “Tanto a doutrina como a 

jurisprudência superaram a complexa construção do direito antigo acerca 

da prova dos fatos negativos, razão pela qual a afirmação dogmática de 

que o fato negativo nunca se prova é inexata, pois há hipóteses em que 

uma alegação negativa traz, inerente, uma afirmativa que pode ser 

provada. Desse modo, sempre que for possível provar uma afirmativa ou 

um fato contrário àquele deduzido pela outra parte, tem-se como superada 

a alegação de “prova negativa”, ou “impossível” (STJ, REsp 422.778/SP, 

Rel. p/ Acórdão: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma). Nesse mesmo 

diapasão: “(...) a ideia de que os fatos negativos não precisam ser 

provados – decorrente do brocardo negativa non sunt provanda – vem 

perdendo seu valor (...) todo fato negativo corresponde a um fato positivo 

(afirmativo) e viceversa. Por isso, diz-se, atualmente, que somente os 

fatos absolutamente negativos (negativas absolutas/indefinidas) são 

insusceptíveis de prova (...). Não é possível, por exemplo, provar que 

nunca estive no Município de Candeias. Assim, nesses casos, o ônus 

probatório é de quem alegou o fato positivo de que estive lá (...). Já os 

fatos relativamente negativos (negativas definidas/relativas) são aptos a 

serem provados. Se alguém afirma, por exemplo, que, em 09 de dezembro, 

não compareceu à academia pela manhã, porque foi ao médico, é possível 

provar indiretamente a não ida à academia (fato negativo), se houver 

comprovação de que esteve toda a manhã no consultório médico. (...) E 

nesses casos em que se negam fatos aduzidos pela outra parte, 

fazendo-se, simultaneamente, uma afirmação de fato positivo que 

contradiz e exclui o fato trazido pela contraparte, o ônus da prova será 

bilateral (de ambas).” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, 

Rafael. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2007. v. 2. 

p. 59-60). Isto posto, não me convencendo da probabilidade do direito nas 

alegações iniciais e da existência de perigo de dano, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência formulado pelo autor. Sem prejuízo, recebo a inicial, uma 

vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC/2015. Cite-se a 

parte reclamada, a fim de que compareça à audiência de conciliação, que 

deverá ser agendada pela Escrivania deste juízo. Faça constar no 

mandado às advertências legais prescritas no artigo 20 e 51, inciso I, 

ambos da Lei n° 9.099/95. Às providências, expedindo o necessário. Juína 

(MT), 17 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-21.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001835-21.2018.8.11.0025 REQUERENTE: ELIANA RIBEIRO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS. Cuida-se de ação de declaração de 

inexistência de débito c/c cumulada com indenização por danos morais. 

Consta da inicial que quando tentou efetuar compras no comércio local a 

parte autora foi surpreendida com a existência de uma negativação 

registrada em seu nome no valor de R$ 208,76 (cento e dois reais e 

sessenta e oito centavos), incluída pela requerida junto ao serviço de 

proteção ao crédito em 26/05/2014, causando-lhe assim, danos morais, 

porque a referida inscrição seria indevida, por não terem as partes 

qualquer relação comercial. Diante de tal situação, ajuizou a presente 

demanda, requerendo, em sede de tutela de urgência, a exclusão do seu 

nome dos órgãos de restrição ao crédito. Instruiu a inicial com os 

documentos. Era o que tinha para informar. Decido. Em se tratando de 

pedido de concessão de tutela provisória, em sede antecipatória, 

estreita-se a cognição ao juízo de ponderação entre os requisitos exigidos 

pelo art. 300 do NCPC, e a ameaça/risco ao direito apontado como violado 

ou em vias de o ser, pelo ato/fato que se busca acautelar com a 

pretensão de urgência. Dito isso, a mim parece inicialmente muito relevante 

destacar na esteira das lições doutrinárias que a probabilidade do direito, 

a que alude o citado dispositivo legal se trata da “situação decorrente da 

preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada 

proposição, sobre os motivos divergentes. As afirmativas pesando mais 

sobre o espírito da pessoa, o fato é provável; pesando mais as negativas, 

ele é improvável (Malatesta). A probabilidade, assim conceituada, é menos 

que a certeza, porque lá os motivos divergentes não ficam afastados, mas 

somente suplantados; e é mais que a credibilidade, ou verossimilhança, 

pela qual na mente do observador os motivos convergentes e os 

divergentes comparecem em situação de equivalência e, se o espírito não 

se anima a afirmar, também não ousa negar” (Cândido Rangel Dinamarco: 

A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 

p. 145). Fixada essa premissa, há que se observar que a pretensão da 

autora está fundamentada na inexistência de relação contratual com a 

requerida, afirmando, em síntese que nunca contratou os serviços que 

originaram o débito reclamado. Somente por esse resumo já se pode 

concluir que, nesse momento processual tudo o que se tem são 

afirmações unilaterais do autor, carentes de prova suficientemente 

convincente do fato gerador do direito por ele alegado. Sendo assim, 

nesse primeiro giro de olhos, nada havendo na inicial ou nos documentos 

acostados ao feito com ela, que demonstre a alegação de que a 

negativação levada a efeito se deu sem qualquer tipo de relação 

contratual entre as partes, fragiliza-se o argumento exordial e 

desaconselha-se o deferimento da tutela provisória perquirida. Sobre o 

tema, colho da jurisprudência da Corte Cidadã: “Tanto a doutrina como a 

jurisprudência superaram a complexa construção do direito antigo acerca 

da prova dos fatos negativos, razão pela qual a afirmação dogmática de 
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que o fato negativo nunca se prova é inexata, pois há hipóteses em que 

uma alegação negativa traz, inerente, uma afirmativa que pode ser 

provada. Desse modo, sempre que for possível provar uma afirmativa ou 

um fato contrário àquele deduzido pela outra parte, tem-se como superada 

a alegação de “prova negativa”, ou “impossível” (STJ, REsp 422.778/SP, 

Rel. p/ Acórdão: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma). Nesse mesmo 

diapasão: “(...) a ideia de que os fatos negativos não precisam ser 

provados – decorrente do brocardo negativa non sunt provanda – vem 

perdendo seu valor (...) todo fato negativo corresponde a um fato positivo 

(afirmativo) e viceversa. Por isso, diz-se, atualmente, que somente os 

fatos absolutamente negativos (negativas absolutas/indefinidas) são 

insusceptíveis de prova (...). Não é possível, por exemplo, provar que 

nunca estive no Município de Candeias. Assim, nesses casos, o ônus 

probatório é de quem alegou o fato positivo de que estive lá (...). Já os 

fatos relativamente negativos (negativas definidas/relativas) são aptos a 

serem provados. Se alguém afirma, por exemplo, que, em 09 de dezembro, 

não compareceu à academia pela manhã, porque foi ao médico, é possível 

provar indiretamente a não ida à academia (fato negativo), se houver 

comprovação de que esteve toda a manhã no consultório médico. (...) E 

nesses casos em que se negam fatos aduzidos pela outra parte, 

fazendo-se, simultaneamente, uma afirmação de fato positivo que 

contradiz e exclui o fato trazido pela contraparte, o ônus da prova será 

bilateral (de ambas).” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, 

Rafael. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2007. v. 2. 

p. 59-60). Isto posto, não me convencendo da probabilidade do direito nas 

alegações iniciais e da existência de perigo de dano, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência formulado pelo autor. Sem prejuízo, recebo a inicial, uma 

vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC/2015. Cite-se a 

parte reclamada, a fim de que compareça à audiência de conciliação, que 

deverá ser agendada pela Escrivania deste juízo. Faça constar no 

mandado às advertências legais prescritas no artigo 20 e 51, inciso I, 

ambos da Lei n° 9.099/95. Às providências, expedindo o necessário. Juína 

(MT), 17 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001825-74.2018.8.11.0025 REQUERENTE: ADEILSO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA. VISTOS. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

morais, com pedido de tutela de urgência para exclusão do nome do autor 

dos órgãos de restrição ao crédito. Afirma o autor que firmou com a 

requerida contrato de aluguel de maquineta para realização de vendas por 

meio de cartão de débito e de crédito, e que posteriormente contratou um 

empréstimo no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a serem pagos em 

03 parcelas de R$ 277,52, (duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e 

dois centavos), vencendo a primeira em 04/09/2018 e as demais 

sucessivamente. Relata que efetuou o pagamento da primeira 

(04/09/2018) e da última (04/11/2018) parcela na data do vencimento, 

porém a segunda somente conseguiu efetuar o adimplemento em 

17/10/2018, o que resultou na inscrição do seu nome junto aos órgãos de 

restrição ao crédito pela requerida. Aduz que após a quitação integral do 

empréstimo firmado, foi surpreendido com a informação de que seu nome 

ainda estaria negativado pela requerida, razão porque, em sede 

emergencial, requer que a requerida seja compelida a retirar seu nome dos 

cadastros de restrição ao crédito. Instruiu a inicial com os documentos. 

Era o que tinha para informar. Decido. Em se tratando de pedido de 

concessão de tutela provisória, em sede antecipatória, estreita-se a 

cognição ao juízo de ponderação entre os requisitos exigidos pelo art. 300 

do NCPC, e a ameaça/risco ao direito apontado como violado ou em vias 

de o ser, pelo ato/fato que se busca acautelar com a pretensão de 

urgência. Dito isso, a mim parece inicialmente muito relevante destacar na 

esteira das lições doutrinárias que a probabilidade do direito, a que alude o 

citado dispositivo legal se trata da “situação decorrente da preponderância 

dos motivos convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre 

os motivos divergentes. As afirmativas pesando mais sobre o espírito da 

pessoa, o fato é provável; pesando mais as negativas, ele é improvável 

(Malatesta). A probabilidade, assim conceituada, é menos que a certeza, 

porque lá os motivos divergentes não ficam afastados, mas somente 

suplantados; e é mais que a credibilidade, ou verossimilhança, pela qual na 

mente do observador os motivos convergentes e os divergentes 

comparecem em situação de equivalência e, se o espírito não se anima a 

afirmar, também não ousa negar” (Cândido Rangel Dinamarco: A Reforma 

do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145). 

Fixada essa premissa, há que se observar que a pretensão do autor está 

fundamentada na ilicitude da negativação efetivada porque que o débito 

reclamado já teria sido devidamente quitado. Dá analise aos documentos 

carreados aos autos é possível verificar que, em princípio, o débito que 

fundamentou a negativação acha-se, aparentemente, quitado. No caso em 

testilha, mostra-se bastante forte que a probabilidade do direito do autor, 

estampada nos recibos de pagamento anexos ao ID. 17049826, por meio 

dos quais se pode ver que dívida que fundamentou a negativação do seu 

nome já foi integralmente quitada, não existindo justificativas, em princípio, 

para manutenção da constrição levada a efeito. Verifico, ainda, o perigo 

de dano, uma vez que o crédito do requerente poderá sofrer abalo, em 

razão da inscrição, aparentemente, indevida da parte autora nos órgãos 

de proteção ao crédito. Ademais, no que tange à irreversibilidade da 

medida, nada impede que esta seja modificada quando do julgamento do 

mérito (CPC - §3º art. 300). Ante ao exposto, DEFIRO a tutela provisória 

fundamentada na urgência liminarmente e determino que a requerida 

promova a exclusão do nome do autor dos Serviços de Proteção ao 

Crédito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto a inscrição inserida 

no dia 25/10/2018, vencida em 04/10/2018, no valor de R$ 706,28. Sem 

prejuízo, recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 

319 do CPC/2015. Cite-se a parte reclamada, a fim de que compareça à 

audiência de conciliação, que deverá ser agendada pela Escrivania deste 

juízo. Faça constar no mandado às advertências legais prescritas no 

artigo 20 e 51, inciso I, ambos da Lei n° 9.099/95. Às providências, 

expedindo o necessário. Juína (MT), 17 de dezembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010011-40.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (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 

8010011-40.2013.8.11.0025 EXEQUENTE: DANIELI FELBER EXECUTADO: 

OI/BRASIL TELECOM S.A VISTOS. Manifesta-se o requerido por meio da 

petição de ID. 2976466, alegando nulidade de intimação da sentença 

prolatada, uma vez que na contestação fora requerido expressamente 

que todas as intimações dirigidas ao réu fossem realizadas em nome do 

advogado Alexandre Miranda Lima – OAB/MT 13.241-A. Compulsando os 

autos verifica-se que assiste razão ao requerido, porquanto conforme se 

infere do teor da certidão de ID. 2985035, o cadastro do referido causídico 

para recebimento das intimações deste processo somente foi realizado 

após o protocolo da petição em análise, tornando evidente a nulidade dos 

atos processuais posteriores à sentença prolatada. Nesse sentido, orienta 

a Corte Superior: "PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM NOME DE 

ADVOGADO. REQUERIMENTO EXPRESSO. NULIDADE CONFIGURADA. 

Havendo requerimento expresso de que as intimações sejam endereçadas 

e publicadas em nome de advogado indicado e constituído nos autos, 

caracteriza-se cerceamento de defesa a publicação de intimação em 

nome de outro advogado, mesmo que também esteja devidamente 

constituído. Precedentes. Agravo regimental não provido, com aplicação 

de multa". (STJ -4ª T. - AgRg no REsp 915495/RJ - Rel. Luis Felipe Salomão 
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- j.27/03/12 - DJe 10/04/12) Portanto, defiro o pedido retro e declaro nulos 

todos os atos praticados após a prolação da sentença. Expeça-se alvará 

em favor da requerida para saque dos valores penhorados no ID. 

1894940, nos moldes do requerimento formulado na petição de ID. 

2976466. Consigne-se, outrossim, que o prazo do requerido para 

interposição de recurso contra a sentença iniciará com a intimação da 

presente decisão. Intimações e providências necessárias. Juína/MT, 17 de 

dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001833-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001833-51.2018.8.11.0025 REQUERENTE: EDNA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS. Cuida-se de 

ação de declaração de inexistência de débito c/c cumulada com 

indenização por danos morais. Consta da inicial que quando tentou efetuar 

compras no comércio local a parte autora foi surpreendida com a 

existência de uma negativação registrada em seu nome no valor de R$ 

196,82 (quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), incluída pela 

requerida junto ao serviço de proteção ao crédito em 08/12/2017, 

causando-lhe assim, danos morais, porque a referida inscrição seria 

indevida, por não terem as partes qualquer relação comercial. Diante de tal 

situação, ajuizou a presente demanda, requerendo, em sede de tutela de 

urgência, a exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito. 

Instruiu a inicial com os documentos. Era o que tinha para informar. Decido. 

Em se tratando de pedido de concessão de tutela provisória, em sede 

antecipatória, estreita-se a cognição ao juízo de ponderação entre os 

requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, e a ameaça/risco ao direito 

apontado como violado ou em vias de o ser, pelo ato/fato que se busca 

acautelar com a pretensão de urgência. Dito isso, a mim parece 

inicialmente muito relevante destacar na esteira das lições doutrinárias que 

a probabilidade do direito, a que alude o citado dispositivo legal se trata da 

“situação decorrente da preponderância dos motivos convergentes à 

aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes. As 

afirmativas pesando mais sobre o espírito da pessoa, o fato é provável; 

pesando mais as negativas, ele é improvável (Malatesta). A probabilidade, 

assim conceituada, é menos que a certeza, porque lá os motivos 

divergentes não ficam afastados, mas somente suplantados; e é mais que 

a credibilidade, ou verossimilhança, pela qual na mente do observador os 

motivos convergentes e os divergentes comparecem em situação de 

equivalência e, se o espírito não se anima a afirmar, também não ousa 

negar” (Cândido Rangel Dinamarco: A Reforma do Código de Processo 

Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145). Fixada essa premissa, há 

que se observar que a pretensão da autora está fundamentada na 

inexistência de relação contratual com a requerida, afirmando, em síntese 

que nunca contratou os serviços que originaram o débito reclamado. 

Somente por esse resumo já se pode concluir que, nesse momento 

processual tudo o que se tem são afirmações unilaterais do autor, 

carentes de prova suficientemente convincente do fato gerador do direito 

por ele alegado. Sendo assim, nesse primeiro giro de olhos, nada havendo 

na inicial ou nos documentos acostados ao feito com ela, que demonstre a 

alegação de que a negativação levada a efeito se deu sem qualquer tipo 

de relação contratual entre as partes, fragiliza-se o argumento exordial e 

desaconselha-se o deferimento da tutela provisória perquirida. Sobre o 

tema, colho da jurisprudência da Corte Cidadã: “Tanto a doutrina como a 

jurisprudência superaram a complexa construção do direito antigo acerca 

da prova dos fatos negativos, razão pela qual a afirmação dogmática de 

que o fato negativo nunca se prova é inexata, pois há hipóteses em que 

uma alegação negativa traz, inerente, uma afirmativa que pode ser 

provada. Desse modo, sempre que for possível provar uma afirmativa ou 

um fato contrário àquele deduzido pela outra parte, tem-se como superada 

a alegação de “prova negativa”, ou “impossível” (STJ, REsp 422.778/SP, 

Rel. p/ Acórdão: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma). Nesse mesmo 

diapasão: “(...) a ideia de que os fatos negativos não precisam ser 

provados – decorrente do brocardo negativa non sunt provanda – vem 

perdendo seu valor (...) todo fato negativo corresponde a um fato positivo 

(afirmativo) e viceversa. Por isso, diz-se, atualmente, que somente os 

fatos absolutamente negativos (negativas absolutas/indefinidas) são 

insusceptíveis de prova (...). Não é possível, por exemplo, provar que 

nunca estive no Município de Candeias. Assim, nesses casos, o ônus 

probatório é de quem alegou o fato positivo de que estive lá (...). Já os 

fatos relativamente negativos (negativas definidas/relativas) são aptos a 

serem provados. Se alguém afirma, por exemplo, que, em 09 de dezembro, 

não compareceu à academia pela manhã, porque foi ao médico, é possível 

provar indiretamente a não ida à academia (fato negativo), se houver 

comprovação de que esteve toda a manhã no consultório médico. (...) E 

nesses casos em que se negam fatos aduzidos pela outra parte, 

fazendo-se, simultaneamente, uma afirmação de fato positivo que 

contradiz e exclui o fato trazido pela contraparte, o ônus da prova será 

bilateral (de ambas).” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, 

Rafael. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2007. v. 2. 

p. 59-60). Isto posto, não me convencendo da probabilidade do direito nas 

alegações iniciais e da existência de perigo de dano, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência formulado pelo autor. Sem prejuízo, recebo a inicial, uma 

vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC/2015. Cite-se a 

parte reclamada, a fim de que compareça à audiência de conciliação, que 

deverá ser agendada pela Escrivania deste juízo. Faça constar no 

mandado às advertências legais prescritas no artigo 20 e 51, inciso I, 

ambos da Lei n° 9.099/95. Às providências, expedindo o necessário. Juína 

(MT), 17 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-08.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NEY MARTINS LIMA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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 

1000549-08.2018.8.11.0025 REQUERENTE: NEY MARTINS LIMA NETO 

REQUERIDO: OI S.A VISTOS. Cuida-se de ação declaratória de 

inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reestabelecimento de 

serviços de telefonia e internet e indenização por danos morais, porque, 

em síntese, a multa cobrada pela requerida pela alteração do contrato 

firmado entre as partes seria indevida e, de igual forma, a negativação do 

nome da parte autora em razão do inadimplemento de tal valor. Em sua 

defesa, a prestadora de serviços de telefonia assinala ter agido no 

exercício regular de direito em face da quebra de contrato pela parte 

requerentes, anexando à peça defensiva ‘prints’ das telas do seu sistema 

interno comprovando a alteração do plano e dos débitos em aberto, 

insistindo na tese da existência do negócio jurídico que deu ensejo à 

negativação. De início, cumpre assinalar que a matéria discutida no 

presente processo, não está afeta pela decisão prolatada pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.525.174/RS, que 

determinou a suspensão dos julgamentos dos casos relativos à alteração 

de planos de telefonia fixa e, isso porque, o tema fixado se refere a 

cobranças e alterações do plano contratado sem a solicitação do usuário 

e, assim, considerando que no presente feito as alterações provocadas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 515 de 792



se deram por solicitação da parte requerente, não há que se falar em 

suspensão. A decisão daquela Corte foi prolatada em processo que 

restou afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, nos 

seguintes termos: “[...] Dessa forma, altero para deixar bem claro o tema 

afetado nestes autos, fazendo constar como afetadas (Tema 954) para 

julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, as seguintes questões: - A 

indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia 

/ plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente 

pedido de indenização por danos morais, em contrato de prestação de 

serviços de telefonia fixa. - ocorrência de dano moral indenizável, em 

virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do plano de 

franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, 

bem como, se configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re 

ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. - prazo prescricional 

incidente em caso de pretensão à repetição de valores supostamente 

pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não 

contratados de telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / 

plano de serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 

do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro 

prazo; - repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se 

prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa 

(imprudência, negligência e imperícia); - abrangência da repetição de 

indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela 

autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede 

de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. 4. Determino a suspensão do 

processamento de todos os processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território 

nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. [...]” Portanto, 

considerando que a matéria discutida no presente feito de se encontra 

afetada pelo TEMA 954 do STJ, determino o prosseguimento do feito. 

Passada essa premissa, diante do panorama retratado e considerando 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única/TJMT de que as 

telas sistêmicas e faturas apresentadas pela ré, por si só, são 

documentos unilaterais que não permitem concluir, de plano, que o 

consumidor tenha efetivamente contratado e utilizado os serviços, 

entendo necessária a dilação probatória, para apurar sobre a existência 

de contrato, as circunstâncias de pactuação, e os seus efeitos, inclusive 

quanto a eventual constatação de litigiosidade de massa impulsionada por 

captação de clientela, para evitar futuras alegações de nulidade 

procedimental ou cerceamento de defesa, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 21 de janeiro de 2019, às 16 horas, facultando às 

partes apresentarem testemunhas e provas documentais novas, alertando 

que na dicção legal, a audiência demarcará o encerramento da fase 

probatória e a prolação do édito sentencial. Por fim, indefiro o pedido de 

reapreciação da tutela de urgência formulada na inicial, na medida em que 

a questão controvertida - que a mudança de planos gerou fidelização dos 

serviços novos ou de que a causa geradora da aplicação de multa 

contratual pela operadora de telefonia fosse desconhecida ou sonegada 

de conhecimento ao consumidor, ainda persiste, inexistindo outros fatores 

que corroborem com os fatos alegados pela autora na exordial. Às 

providências. Juína/MT, 13 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-25.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DA SILVA ELIZIARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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 

1000716-25.2018.8.11.0025 REQUERENTE: GISELE DA SILVA ELIZIARIO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. VISTOS. Cuida-se de 

ação ordinária ajuizada objetivando a declaração de inexistência de 

relação jurídica debitória entre as partes e o ressarcimento pelos danos 

morais sofridos em razão da inscrição indevida do nome da parte autora 

junto aos órgãos de restrição ao crédito, porque, em resumo, o débito 

cobrado seria indevido ante a inexistência de qualquer contrato firmado 

entre as partes. Em sua defesa, a prestadora de serviços assinala, 

preliminarmente, falta de interesse de agir, e no mérito, defendeu ter agido 

no exercício regular de direito em face da regularidade na contratação, 

anexando à peça faturas emitidas em nome da parte autora, com a 

indicação de movimentação de compras e pagamento por meio de débito 

em conta bancária, insistindo na tese da existência do negócio jurídico que 

deu ensejo à negativação. Diretamente ao ponto, há que se afastar a 

alegada ausência de interesse processual do autor por ausência de 

prévio pedido administrativo para baixa do gravame. Como é cediço, o 

interesse de agir consiste na relação de utilidade entre a alegada lesão de 

um direito e o provimento de tutela jurisdicional do pedido, ou seja, o 

provimento jurisdicional almejado deve ser útil e a via eleita deve ser 

adequada. Na hipótese em comento, entende o requerente que foi lesado 

moralmente pela inclusão indevida do seu nome nos órgãos de restrição 

ao crédito, não encontrando outra forma de se ver ressarcido, se não por 

meio da presente ação, razão porque não merece acolhimento a preliminar 

avençada. Passada essa premissa, verifico que as partes são legitimas e 

estão regularmente representadas, assim, não havendo 

nulidades/preliminares a serem analisadas ou outras questões 

processuais a serem apreciadas nesta oportunidade, DECLARO O FEITO 

SANEADO. Dando continuação à ação, diante do panorama retratado e, 

considerando entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única/TJMT 

de que as faturas apresentadas pela ré, por si só, são documentos 

unilaterais que não permitem concluir, de plano, que o consumidor tenha 

efetivamente contratado e utilizado os serviços, entendo necessária a 

dilação probatória, para apurar sobre a existência de contrato entre as 

partes, as circunstâncias de pactuação, inclusive com a indicação de qual 

conta bancária foram efetuados os descontos dos valores das faturas. 

Determino a produção de prova testemunhal, designando audiência de 

instrução e julgamento para o dia 21 de janeiro de 2019, às 15h:30min, 

facultando às partes apresentarem testemunhas e provas documentais 

novas, alertando que na dicção legal, a audiência demarcará o 

encerramento da fase probatória e a prolação do édito sentencial. Às 

providências. Juína/MT, 13 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1000947-86.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARCIA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA BARBOSA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LAZARO JOSE GALDINO (TESTEMUNHA)

MARTA MENDES DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000947-86.2017.8.11.0025 EMBARGANTE: ADRIANA MARCIA DOS 

SANTOS EMBARGADO: JOAO BATISTA BARBOSA Vistos etc. Relatório 

dispensado, conforme dispõe o artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento 

e decido. Nos termos do disposto no artigo 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, a 

segurança do juízo, concretizada por meio da penhora, é pressuposto 

para a interposição dos embargos à execução nos Juizados Especiais. 

Nesse sentido é o Enunciado nº 117 do FONAJE: “ENUNCIADO 117 – É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial (XXI Encontro – Vitória/ES).” Na hipótese dos autos, não houve a 

penhora de bens ou constrição de valores da executada, nem mesmo o 

oferecimento de bens à penhora no bojo de seus embargos à execução. 
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Diante do exposto, bem como pelo mais que consta dos autos, REJEITO os 

presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, e JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, por falta de condição de procedibilidade, qual seja a 

segurança do Juízo, com base no art. 53, §1º da Lei nº 9.099./95 e 

Enunciado 117, do FONAJE. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Atendidas as formalidades legais, proceda 

a escrivania à expedição do(s) competente(s) alvará(s) em favor da 

requerente. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos 

com as cautelas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína (MT), 

17 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 108/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D’ OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que a Servidora Cleusa Roberto do Carmo, Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara estará usufruindo férias no período de 

7/1/2019 a 26/1/2019;

 R E S O L VE :

 DESIGNAR a servidora JUCINEI APARECIDA GONÇALVES DO CARMO, 

Auxiliar Judiciária, matrícula 8567, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIA SUBSTITUTA da Secretaria da 1ª Vara desta Comarca, no 

período de 7/1/2019 a 26/1/2019.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 17 de dezembro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 109/2018- CA     A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA 

EDNA EDERLI COUTINHO MMª JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO, DA 

COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS E NA FORMA DA LEI;   CONSIDERANDO o requerimento 

apresentado pela servidora;   R E S O L V E:     AUTORIZAR a servidora 

DEIZE DE JESUS GOMES DE CARVALHO , Analista Judiciária, matrícula 

5888, a usufruir 90 (noventa) dias de licença-prêmio, sendo 60 (sessenta) 

dias referente o quinquênio 1995/2000 e 30 (trinta) dias referente o 

quinquênio 2000/2005, a partir de 7 de janeiro de 2019.   Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça. Mirassol D’ Oeste, 17 de 

dezembro de 2018.       Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito Diretora do 

Forotable

 PORTARIA Nº. 109/2018- CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO MMª 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO, DA COMARCA DE MIRASSOL D’ 

OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 CONSIDERANDO o requerimento apresentado pela servidora;

 R E S O L V E:

 AUTORIZAR a servidora DEIZE DE JESUS GOMES DE CARVALHO , 

Analista Judiciária, matrícula 5888, a usufruir 90 (noventa) dias de 

licença-prêmio, sendo 60 (sessenta) dias referente o quinquênio 

1995/2000 e 30 (trinta) dias referente o quinquênio 2000/2005, a partir de 

7 de janeiro de 2019.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 17 de dezembro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSELI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000660-34.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANA ROSELI FERREIRA DA SILVA RÉU: INSS Vistos. Cuida-se 

de “Ação Condenatória de Concessão de Auxílio-Doença c/c Pedido de 

Liminar” proposta por ANA ROSELI FERREIRA DA SILVA em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos 

autos, sob o fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, 

necessitando assim, de percepção de auxílio doença em sede de 

antecipação da tutela convertendo, se for o caso, para aposentadoria por 

invalidez. A inicial foi recebida em id nº 13584380, sendo determinada 

citação da demandada, com o indeferimento do pedido de tutela, além de 

ser determinada a realização de perícia. Contestação apresentada pela 

demandada no id nº 14194202. Impugnação à contestação incrustada em 

id nº 14744319. Laudo pericial aportado em id nº 16979833. A demandada 

se limitou a tomar ciência da perícia realizada, enquanto que a autora 

apresentou manifestação em id nº 17100466. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, em que pese a 

preliminar de prescrição arguida pela Autarquia demandada, verifica-se 

que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente feito, eis que se 

reconhecido o direito da autora será a partir de 2018 não havendo que se 

falar em quinquênio. Pois bem. Com efeito, o cerne da questão encartada 

consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento 

satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício 

postulado, o qual encontra fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta 

que tem como finalidade mostrar o procedimento e os princípios 

norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, garantindo as 

pessoas, meios para sua manutenção em razão de incapacidade entre 

outras situações previstas no ordenamento legal. A Constituição Federal 

de 1988 em seu artigo 201, também assegura a cobertura dos eventos de 

doença pelo órgão da Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais 

sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. 

A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 

avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por incapacidade devido ao 

segurado do INSS que estiver impedido de trabalhar por doença ou 

acidente, ou por prescrição médica, por mais de 15 (quinze) dias, que o 

torne incapaz temporariamente para o trabalho, conforme disposto no 

artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “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.” 

Para a concessão de auxílio-doença, mister o atendimento a alguns 

requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a 

subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 

COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do 

benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência 

de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade 

que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2. 

Requisitos preenchidos. TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 78533320134049999 SC 0007853-33.2013.404.9999, Orgão 

Julgador QUINTA TURMA Publicação D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de 

Dezembro de 2015 Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ)” A qualidade de 

segurado da parte autora restou devidamente comprovada conforme 

documentos de id nº 15028984, donde se depreende que o vem 

contribuindo com a Previdência, preenchendo o tempo de carência 

previsto no art. 25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os referidos 

documentos, verifica-se que o autor faz jus a concessão dos benefícios, 

desde que comprovada a incapacidade e que não tenha perdido a 

condição de segurado quando se quedou enfermo, bem como em caso de 

ter tido sua doença/enfermidade agravada com o tempo ou trabalho. 

Analisando detidamente o laudo pericial, aferem-se as informações: “(...) 

Conclusão: Incapacidade parcial e Permanente (...)”. Nesse diapasão, 
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comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de 

auxílio-doença, imperiosa se faz a parcial procedência dos pedidos 

exordiais, uma vez que o autor esta impossibilitado para o labor, fazendo 

jus à percepção do referido benefício ora pleiteado. Seguindo o mesmo 

raciocínio, considerando que a autora, em razão da sua enfermidade, não 

pode mais exercer atividade laboral de qualquer natureza, nos termos da 

súmula nº 26 da AGU, tem-se que a autora permanece com a sua 

qualidade de segurada, senão vejamos: "Para a concessão de benefício 

por incapacidade, não será considerada a perda da qualidade de 

segurado decorrente da própria moléstia incapacitante." Considerando que 

a parte autora se encontra permanentemente incapacitada para qualquer 

tipo de atividade, não reunindo, pois, condições de continuar o labor que 

regularmente exercia, faz jus a aposentadoria por invalidez, uma vez que 

comprovada a existência de todos os requisitos do art. 42 da Lei nº 

8.213/91, é possível verificar o preenchimento dos requisitos, in verbis: “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”. Destarte, à concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez (artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a 

qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 

contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova 

médico-pericial da incapacidade total e permanente para o trabalho, 

insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que 

garanta a subsistência; d) demonstração de que o segurado não era 

portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência 

Social. Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso e a questão 

da reabilitação, da simples análise do quadro clínico da autora, 

comprovado pela perícia, e das atividades que costumava desenvolver, é 

de se concluir pela impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, 

de forma permanente, ficando patente sua impossibilidade de reabilitação. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. 

TERMO INICIAL. 1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova 

pericial. 2. As condições pessoais do segurado, associadas às 

conclusões do laudo pericial quanto à atual limitação para a sua atividade 

habitual, em face de doenças incapacitentes, indicam a necessidade de 

concessão de aposentadoria por invalidez. 3. Se a incapacidade só pôde 

ser reconhecida como total e definitiva por ocasião da análise dos 

elementos trazidos com o laudo pericial, este deve ser o termo inicial para 

a concessão da aposentadoria por invalidez, mantendo-se o direito ao 

auxílio-doença até então. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 

50315116420144049999 5031511-64.2014.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA, Publicação D.E. 21/03/2016, Julgamento 15 de Março de 

2016, Relator (Auxílio Bonat) TAÍS SCHILLING FERRAZ)” 

“APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADORA RURAL BÓIA-FRIA. 

INCAPACIDADE DEFINITIVA. REABILITAÇÃO IMPRATICÁVEL. É devida a 

aposentadoria por invalidez quando a perícia judicial é concludente de que 

a segurada, trabalhadora rural bóia-fria, está definitivamente incapacitada 

para sua atividade habitual e, por suas condições pessoais, se mostra 

impraticável a reabilitação para outra atividade. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL 

: AC 96894620104049999 PR 0009689- 46.2010.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA Publicação D.E. 03/02/2011 Julgamento 18 de Janeiro de 

2011 Relator RÔMULO PIZZOLATTI)” “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS 

DO ART. 29 DA LEI DE BENEFÍCIOS SATISFEITOS. INCAPACIDADE 

PERMANENTE PARCIAL. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS SOCIAIS E 

PESSOAIS QUE NÃO PROPICIAM A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 

FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE PERITO EM CONFORMIDADE 

COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 541/2007. I - O Perito nomeado pelo 

Juízo atesta que o autor é "PORTADOR DE GONARTROSE AVANÇADA À 

DIREITA E ARTOSE, ABAULAMENTO DISCAL E DISCOPATIA 

DEGENERATIVA DA COLUNA LOMBAR.", e que tais doenças estão 

diretamente relacionadas com suas atividades laborativas de trabalhador 

rural, atestando, assim, que "O PACIENTE É INCAPACITADO PARA O 

EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS PRÉVIAS E NÃO DE 

TODAS AS ATIVIDADES." II - Considera-se bastante remota a 

possibilidade de reabilitação profissional, haja vista que o Autor sempre 

exercera trabalho que demandava esforço braçal (fls. 56/60), para o qual 

não está mais capacitado em decorrência das doenças degenerativas que 

lhe acometem, não possuindo formação, nem experiência profissional, 

nem idade (62 anos - fl. 16) que possibilite sua reinserção no mercado de 

trabalho em outra atividade, cabendo ressaltar que a própria perícia 

realizada no âmbito administrativo, atesta que o segurado em questão não 

é passível de reabilitação profissional para a mesma atividade ou para 

outra que lhe garanta a subsistência, considerada a idade e o grau de 

instrução do segurado (fl. 144). III - Consoante dispõe o artigo 436 do CPC, 

embora o laudo elaborado pelo expert seja de fundamental importância 

para nortear a formação da convicção do Juízo acerca da existência ou 

não do direito invocado, o Juiz não está adstrito ao parecer técnico, vale 

dizer, não está vinculado às conclusões do perito e assistentes. IV - 

Consideração do aspecto social da demanda, sendo totalmente 

inviabilizada a reinserção do autor no mercado de trabalho, em mira o 

princípio vetor constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1, III, 

da CRFB). V - Benefício devido a contar da data da sentença, eis que fora 

reformada decisão que deferiu a antecipação da tutela, nos autos do 

Agravo de Instrumento nº2011.02.01.001030-5. VI - Considerados os 

elementos do caso concreto e o disposto no parágrafo único do art. 3º da 

Resolução nº 541/2007, não se mostra 11/09/2017 PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

R E Q U I S I T O S  D O  A R T .  2 9  D A  L E I  D … 

https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25012346/ac-apelacao-civel-ac

-201302010090220-trf2 2/2 inadequado o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), fixado a título de honorários periciais. VII - Remessa necessária e 

recursos desprovidos. (TRF-2 - AC - APELAÇÃO CIVEL : AC 

201302010090220, Orgão Julgador SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA 

Publicação 17/03/2014 Julgamento 25 de Fevereiro de 2014 Relator 

Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO)” No que tange ao pleito 

de tutela antecipada para a implantação do benefício, que se rege pelo 

artigo 497 do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de fazer, 

os vários argumentos já expostos nesta peça processual são mais que 

suficientes no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da 

demanda, sendo palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, 

caso postergada a implantação do benefício, já que se trata de verba de 

natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela 

tutela antecipada. Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas 

pretéritas, que não são contempladas na vertente antecipação dos efeitos 

da sentença, lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se 

dar na própria sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo 

com precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[1] Diante do exposto, ACOLHO a pretensão 

da parte autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) a implantar o auxílio-doença a ANA ROSELI FERREIRA DA 

SILVA, a partir da data do requerimento administrativo, perdurando até a 

conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei 

nº 8.213/91, na data da realização da perícia médica, com incidência de 

juros de mora[2] a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as 

anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida[3]. 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[4]”, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por oportuno, 

DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, o referido benefício, uma vez que DEFIRO o pleito de tutela 

antecipada, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de 

execução após o trânsito em julgado. 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 
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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, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] REsp 299433/RJ, 

Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª 

Turma, Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 

04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [2] No que tange aos juros, 

seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, 

contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a 

data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, 

a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente 

comprovado nos autos. 2. Início razoável de prova material corroborada 

pela prova testemunhal confirma o exercício da atividade rural pelo número 

de meses correspondentes à carência legal do benefício, a teor do 

disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não 

provou o INSS a circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto 

servidora pública, era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais 

relevante para o sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos 

integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, 

por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado 

especial, condição que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 

41 da TNU). 4. Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como 

segurado especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme 

pedido constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas 

a partir da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso 

existente. A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a 

partir do vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação 

de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, 

contudo, aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, 

tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na 

remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento 

da ADI n. 493/DF. Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% 

(hum por cento) do valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até 

a entrada em vigor da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser 

reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses 

são os juros aplicados nas cadernetas de poupança-, até a apuração 

definitiva dos cálculos de liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença no caso de sua confirmação, ou até a prolação do acórdão no 

caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto 

na Súmula 111/STJ. 7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, 

no exercício da jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS 

está isento de custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, 

caso dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. 

Devida a tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum 

in mora", decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança 

das alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os 

requisitos do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS 

intimado para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do 

trânsito em julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que 

devem aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve 

ser mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [4] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001827-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA VALIM MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001827-86.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): CELIA VALIM MACHADO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 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. Com o olhar volvido à tentativa de conciliação entre as parte, pois 

além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos, DESIGNO 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 20/03/2019 às 17h00min. 

CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade supracitada, 

devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada por esta 

magistrada, devendo a parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, na oportunidade, deverá a parte demandada, caso não 

detenha interesse na autocomposição, informar por meio de petição, com 

antecedência de até 10 (dez) dias antes da audiência. Designada a 

audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do 

§3º, do art. 334 do NCPC. As partes poderão constituir representante, por 
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meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir 

(§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade 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, a qual será 

revertida em favor do Estado. Não obtida a autocomposição, sairá à 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/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar 

a parte requerida sobre a possibilidade de constituir advogado. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de dezembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000554-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO FAKINE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos. Analisando atentamente os autos, em que pese tenham me vindo 

conclusos para prolação de sentença, verifico que o presente não se 

encontra maduro o suficiente para o seu deslinde, necessitando de uma 

maior dilação probatória para comprovação da qualidade de segurado 

especial. Registre-se que tal medida é perfeitamente cabível nos autos eis 

que o Magistrado, enquanto destinatário da prova a ser produzida, poderá 

determinar a produção de tal prova se utilizado de seu livre convencimento 

e entendimento, além de se prestigiar o princípio da primazia do mérito, à 

luz do art. 4º, do CPC[1]. Assim, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA e 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 19/02/2018, às 

14h30min, intimando-se as partes para, em querendo, apresentar rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão, salvo se indicar que trará 

independente de intimação. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Dessa forma, a fim de dar 

efetividade ao princípio da primazia do mérito o legislador atribuiu ao 

Magistrado o dever de sanar qualquer vício do processo com escopo de 

privilegiar, sempre que possível, o julgamento de mérito. 

(https://processociviloab.jusbrasil.com.br/artigos/470878444/o-principio-da

-primazia-do-julgamento-de-merito-no-novo-codigo-de-processo-civil)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000554-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO FAKINE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Intimação da Procuradora da parte autora para comparecer na audiência 

de Instrução designada para o dia 19/02/2018, às 14h30min, fazendo-se 

acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme determinado pela 

portaria nº 053/2016.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000361-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONEZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000361-57.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: TAMIRIS GOMES DA SILVA EXECUTADO: ALEX SANDRO 

MONEZ Vistos em Correição. Cuida-se de “Ação de Execução de 

Alimentos” proposta por SOPHIA GOMES MONEZ, representada por 

TAMIRIS GOMES DA SILVA em face do ALEX SANDRO MONEZ, todos 

devidamente qualificados nos autos. Depreende-se nos autos que o 

executado quitou o débito conforme ID 15590624, em seguida a 

Defensoria Pública manifestou pela extinção da presente ação nos termos 

do artigo 924, II, do CPC (ID 15639460). O Ministério Público manifestou-se 

favorável a extinção, ante o cumprimento da obrigação (ID 15731472). EIS 

A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC/15, 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 art. 924, inc. II e o art. 925, estes últimos do CPC. CONDENO o 

executado em custas. Isento de honorários advocatícios em razão da 

parte exequente ter sido assistida pela Defensoria Pública e não serem 

devidos honorários em favor de referida instituição nos termos da Emenda 

Constitucional 80/2014. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 4 de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000642-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA PEREIRA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000642-13.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): SILMARA PEREIRA DE BRITO RÉU: INSS Vistos. Cuida-se de 

“Ação Previdenciária de Concessão/Reestabelecimento de Benefício por 

Incapacidade com Pedido de Tutela Antecipada” proposta por SILMARA 

PEREIRA DE BRITO em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

devidamente qualificados nos autos, sob o fundamento de não possuir 

mais condições de trabalhar, necessitando assim, de percepção de auxílio 

doença em sede de antecipação da tutela convertendo, se for o caso, 

para aposentadoria por invalidez. A inicial fora recebida em ID 13584298, 

sendo determinada citação da demanda, além de ser determinada 

realização de perícia médica. Devidamente citada, a demandada 

apresentou contestação às em ID 14194960. Perícia médica acostada em 

ID 16956977. A autora apresentou manifestação quanto ao laudo em ID 

17100074, ao passo que a demandada apenas opôs ciente em ID 

17030852. Após, vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se 

a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os 

requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, o qual encontra 

fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta que tem como finalidade 

mostrar o procedimento e os princípios norteadores dos planos de 

benefício da Previdência Social, garantindo as pessoas, meios para sua 

manutenção em razão de incapacidade entre outras situações previstas 

no ordenamento legal. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, 

também assegura a cobertura dos eventos de doença pelo órgão da 

Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais sobre o auxílio-doença 

foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social 

será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 

filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos 

eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;” O Auxílio-doença 

é um beneficio por incapacidade devido ao segurado do INSS que estiver 

impedido de trabalhar por doença ou acidente, ou por prescrição médica, 

por mais de 15 (quinze) dias, que o torne incapaz temporariamente para o 

trabalho, conforme disposto no artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza 

que “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 
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de 15 (quinze) dias consecutivos.” Para a concessão de auxílio-doença, 

mister o atendimento a alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do 

requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; 

(c) a superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário 

da incapacidade. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os 

requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de 

segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o 

desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) 

caráter definitivo da incapacidade. 2. Requisitos preenchidos. TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 78533320134049999 SC 

0007853-33.2013.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação 

D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de Dezembro de 2015 Relator PAULO 

AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou evidenciado que o demandante não 

preenche os pressupostos para o deferimento do estabelecimento do 

auxílio-doença, consoante as provas amealhadas aos autos. Explico. A 

qualidade de segurado da parte autora restou devidamente comprovada 

conforme documentos de fls. 37, donde se depreende que o autor 

contribuiu para Previdência, preenchendo o tempo de carência previsto no 

art. 25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os referidos 

documentos, verifica-se que o autor faz jus a concessão dos benefícios, 

desde que comprovada a incapacidade e que não tenha perdido a 

condição de segurado quando se quedou enfermo, bem como em caso de 

ter tido sua doença/enfermidade agravada com o tempo ou trabalho. 

Analisando detidamente o laudo pericial aferem-se as informações: “(...) 

Conclusão: Incapacidade parcial e Temporária – Aguardar cirurgia do 

ombro direito (...)“. Pois bem. Quanto à qualidade de segurado do 

requerente e a carência exigida em Lei, verifico está devidamente 

comprovada consoante documentos juntados. Como se não bastassem tal 

fato, a prova pericial produzida evidencia ser a incapacidade do autor 

parcial e temporária, sendo passível de reabilitação profissional. Vale 

registrar que, em que pese o autor requerer a total procedência dos 

pedidos vertidos na exordial, considerando que o autor só se encontra 

incapaz temporariamente, podendo ser reabilitado profissionalmente, não 

merece guarida o pleito de aposentadoria por invalidez. Nesse diapasão, 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de 

auxílio-doença, imperiosa se faz a parcial procedência dos pedidos 

exordiais, uma vez que o autor esta impossibilitado para o labor, fazendo 

jus à percepção do referido benefício ora pleiteado. No tocante ao pedido 

de conversão para aposentadoria por invalidez, com o olhar volvido ao 

disposto no art. 42 da Lei nº 8.213/91, é possível verificar a ausência do 

preenchimento dos requisitos, in verbis: “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”. Destarte, 

à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez (artigos 42 a 47, 

da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o 

cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 

8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da incapacidade total 

e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de 

reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência; d) 

demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao 

filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social. Assim, o pleito de 

conversão em voga não merece próspero, conforme entendimento 

jurisprudencial já firmado, que colaciono a seguir: “REEXAME NECESSÁRIO 

- INSS - INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA - 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BENEFÍCIO INDEVIDO - 

AUXÍLIO-DOENÇA - RESTABELECIMENTO DEVIDO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - JUROS DE MORA. - Comprovada a incapacidade laborativa 

total e temporária da parte autora em razão de doença acometida no 

trabalho, esta faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário a partir da data em que o seu pagamento cessou 

indevidamente, em que restar configurada referida incapacidade, nos 

termos do artigo 59 da Lei 8.213/91, restando afastada a hipótese de 

aposentadoria por invalidez. - O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga, 

sendo os juros de mora devidos a contar da citação do INSS. - Após a 

declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

alterado pela Lei 11.960, de 29/06/2009, no julgamento da ADI 4425/DF, em 

se tratando de dívida da Fazenda Pública de natureza não tributária, a 

correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, e os juros de 

mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança. (TJ-MG - Reexame Necessário-Cv : REEX 

10040130025642001 MG, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator 

Valdez Leite Machado)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. 

CARACTERIZAÇÃO. CUSTAS. ISENÇÃO. I. Demonstrada a incapacidade 

temporária do autor, passível de melhora ou reabilitação, justifica-se a 

conclusão pela concessão de auxílio-doença em seu favor, desde o 

cancelamento administrativo, e, não, de aposentadoria por invalidez. II. O 

INSS é isento do pagamento de custas processuais quando demandado 

no Foro Federal e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. (TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 125641320154049999 

RS 0012564-13.2015.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA 

Publicação D.E. 19/11/2015 Julgamento 10 de Novembro de 2015 Relator 

ROGERIO FAVRETO)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E 

TEMPORÁRIA. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado 

incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de 

sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 2. Laudo pericial conclusivo pela 

existência de incapacidade parcial e temporária para o trabalho. 3. 

Preenchidos os requisitos, faz jus o autor à percepção do benefício de 

auxílio doença, não estando configurados os requisitos legais à 

concessão da aposentadoria por invalidez, que exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 4. A correção monetária, que 

incide sobre as prestações em atraso desde as respectivas 

competências, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal e, no que couber, observando-se o decidido pelo e. Supremo 

Tribunal Federal, quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 

4357 e 4425. 5. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do 

precatório/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3ª 

Seção desta Corte (AL em EI n. 0001940- 31.2002.4.03.610). A partir de 

então deve ser observada a Súmula Vinculante n. 17. 6. Os honorários 

advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II,do § 4º, 

do Art. 85, do CPC 7. A autarquia previdenciária está isenta das custas e 

emolumentos, nos termos do Art. 4º, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 

9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3º da MP 2.180-35/01, e do Art. 

8º, § 1º, da Lei 8.620/93. 8. Remessa oficial, havida como submetida, e 

apelação do réu providas em parte e recurso adesivo do autor 

desprovido. (TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AC 00083411020164039999 SP, 

Orgão Julgador DÉCIMA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 

DATA:14/12/2016 Julgamento 6 de Dezembro de 2016 Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA)” No que tange ao pleito 

de tutela antecipada para a implantação do benefício, que se rege pelo 

artigo 497 do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de fazer, 

os vários argumentos já expostos nesta peça processual são mais que 

suficientes no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da 

demanda, sendo palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, 

caso postergada a implantação do benefício, já que se trata de verba de 

natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela 

tutela antecipada. Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas 

pretéritas, que não são contempladas na vertente antecipação dos efeitos 

da sentença, lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se 

dar na própria sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo 

com precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[1] Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o Instituto Nacional do 

Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença em favor de SILMARA 
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PEREIRA DE BRITO, a partir da data do requerimento administrativo, 

enquanto perdurar a incapacidade, posto que o perito não lograra êxito em 

delimitar um prazo, cabendo a reanálise da incapacidade ao INSS 

administrativamente, com incidência de juros de mora[2] 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[3]. 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[4]”. Por 

oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, o referido benefício, uma vez que DEFIRO o pleito de tutela 

antecipada, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de 

execução após o trânsito em julgado. 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, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de dezembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito [1] REsp 299433/RJ, Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. 

Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, Data do Julgamento, 

09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 

p. 369. [2] No que tange aos juros, seguindo recente entendimento 

jurisprudencial, serão de 1% ao mês, contados a partir da citação quanto 

às parcelas anteriores a ela, até a data em que entrou em vigor a Lei n. 

11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 

0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. 

Início razoável de prova material corroborada pela prova testemunhal 

confirma o exercício da atividade rural pelo número de meses 

correspondentes à carência legal do benefício, a teor do disposto no art. 

48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a 

circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto servidora pública, 

era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais relevante para o 

sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos integrantes do 

núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a 

descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição 

que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. 

Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como segurado 

especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido 

constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir 

da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. 

A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [4] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249725 Nr: 2924-75.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Cuverlândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Execução de Título proposta por Fundação Municipal 

de Saúde Prefeito Samuel Greve, em desfavor de Município de 

Curvelândia, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes transacionaram, pugnando pela 

homologação do acordo entabulado às fls.129/131.

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, destarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

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 com resolução de mérito.

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 
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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.

Considerando-se a desistência do prazo recursal, proceda a Secretaria 

com o levantamento de eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, após arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252536 Nr: 4347-70.2017.811.0011

 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: LGdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 4347-70.2017.811.0011 - cód. 252536

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: Luzia Gonçalves de Lima

PARTE REQUERIDA: Manoel Lima Netto

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Manoel Lima Netto Filiação: Joaquim 

Manoel de Lima e Maria do Socorrojesus de Lima, data de nascimento: 

08/03/1962, brasileiro(a), natural de Porto rico-PR, casado(a), Endereço: 

Lugar Incerto e Não Sabido, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/09/2017

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: (parte final ) Ex positis, e por tudo o mais que dos autos 

consta, nos termos da fundamentação supra e com amparo no artigo 226, 

§ 6º da Constituição da República, com redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 66, JULGO PROCEDENTE o pedido vestibular, pelo que 

DECRETO O DIVÓRCIO do casal LUZIA GONÇALVES DE LIMA e MANOEL 

LIMA NETTO, ambos qualificados nos autos. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais ante a não resistencia à 

pretensão. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

EXPEÇA-SE mandado para averbação da presente decisão, devendo o 

mandado ser encaminhado ao Cartório de Registro Civil competente, bem 

como para constar que a requerente voltará a usar o nome de solteira, 

qual seja, LUZIA GONÇALVES DE CASTRO. Empós, ARQUIVE-SE os autos 

mediante as baixas e anotações de estilo, observando-se, no tocante a 

eventuais custas remanescentes, o que dispõe o Provimento nº 

11/2007-CGJ.P.R.I. CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 

22 de outubro de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Eu, Odete Pereira da Cunha, Técnico Judiciária, digitei, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 17 de dezembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251574 Nr: 3864-40.2017.811.0011

 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: Irany de Oliveira e Silva, Margareth de Carvalho Ramos 

e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Spe Edificio Amadeus Commerce Ltda, 

Construtora Athos S/A, Farol Empreendimentos e Participações

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14146

 Intimação do Procurador da parte autora de que foi expedido carta 

precatória para a Comarca de Cuiabá-MT com a finalidade de Realização 

de auto de constatação a qual encontra-se nesta secretaria devendo 

Vossa Senhoria efetuar o preparo para posterior encaminhamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226989 Nr: 242-21.2015.811.0011

 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: Elenita Ana de Souza Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G C DA SILVA-TRANSPORTES-ME, Antonio 

Francisco da Silva, Terezinha Rosa da Cruz Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rerison Rodrigo Babora - 

OAB:9.578 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 INTIMAÇÃO do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco 

reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT 

(emissão de Guiason-line), (campo diligência)para cumprimento do 

mandado de intimação das partes requeridas, devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252536 Nr: 4347-70.2017.811.0011

 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: LGdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procurador nomeada para a parte requerida da r. sentença 

de fls. 43/44 a qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97475 Nr: 161-48.2010.811.0011

 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: RRdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado do requerente foi intimado para 

manifestar acerca do ofício de fls. 50, deixando fluir o prazo, sem 

manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 17 de Dezembro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130481 Nr: 1424-81.2011.811.0011

 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: Marta Maria de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Cezar Basqueira, Banco do Brasil - 

BB Seguro Auto
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:MT20.011-A, Eduardo A. Segato - 

OAB:13.546, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:13721

 INTIMAÇÃO do procurador da parte requerida para se manifestar acerca 

do Laudo Médico Pericial de fls. 481/487. No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94988 Nr: 4690-47.2009.811.0011

 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: Rosimar Batista Ismael

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galber Henrique Pereira 

Rodrigues - OAB:213199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Katherine de Brito 

Corrêa - OAB:10.797, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127/MT, Victor Hugo Senhorini de Aquino - OAB:12546

 INTIMAÇÃO do procurador da parte exequente para requerer o que é de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152337 Nr: 412-95.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Donizete Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Viviane Souza do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte requerente para especificar as 

provas que pretende produzir, acerca do prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235108 Nr: 225-48.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio da Hora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANT - OAB:14133/O

 INTIMAÇÃO do procurador da parte requerida para se manifestar nos 

autos, acerca do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244353 Nr: 225-14.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Fernando Ronconi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para que manifeste acerca da 

Contestação de fls. 85/88. No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248999 Nr: 2609-47.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapajós Lar Center

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora de que a correspondência já 

foi devolvida aos autos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000870-85.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. C. D. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

W. C. S. (REPRESENTADO)

 

Intimar o advogado da parte requerida de que foi designada nos autos 

audiência para o dia 27/03/2019, às 15h30, a ser realizada no CEJUSC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102889 Nr: 904-58.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miracel Celular Ltda - ME, José Spolador de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Intimar o advogado da parte autora para que realize o pagamento dos 

valores relativos à 50 % dos honorários remanescentes do perito, no 

montante de R$ 1.312,50, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258702 Nr: 1274-56.2018.811.0011

 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: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Ferreira Tiburtino - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251755 Nr: 3963-10.2017.811.0011

 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 Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uiser Rafael Souza Bergamo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que propulsione o feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9102 Nr: 1225-11.2001.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eleuza Breviglieri Raia

 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: JOSEMARY CANÇADO - 

OAB:4.127-A/MT

 Intimar a advogada do autor sobre a sentença de fls. 226, cujo dispositivo 

transcrevo:”...Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº. 7.603/2001. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os 

autos. P. R. I. C. Mirassol D’ Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. Edna 

Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180423 Nr: 1073-40.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Pereira Romão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos, no 

prazo legal , uma vez que fluiu o prazo de suspensão ora determinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135763 Nr: 2363-61.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lécio Pneus Ltda, Banco Citibank S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Reinaldo Luis Tadeu Rondina 

Mandaliti - OAB:17.209-A MT

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 324, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Em atenção às dúvidas 

suscitadas pelo Contador do Juízo sobre como realizar o cálculo para a 

atualização do valor da causa esclarece-se que, conforme o Enunciado 

de Súmula n. 14 do STJ, “arbitrados honorários advocatícios em 

percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do 

respectivo ajuizamento.” Sendo assim, para o cálculo dos honorários de 

sucumbência fixados na respeitável sentença de fls. 241/245, o valor da 

causa deverá ser atualizado, pelo índice INPC, desde 01/07/2011, sem a 

incidência de juros de mora.

Já em relação à incidência de juros de mora sobre os honorários de 

sucumbência, segundo remansosa jurisprudência do STJ, os juros de 

mora sobre os honorários advocatícios só incidem com a intimação para 

pagamento no cumprimento de sentença ou na execução específica dos 

honorários (AgInt no AREsp 887.644/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe de 18/11/2016). 

Nesse toar, o termo inicial para a incidência dos juros de mora do 

cumprimento de sentença dos honorários de advocatícios de sucumbência 

é a data limite para o pagamento voluntário da obrigação, qual seja, 

13/06/2018.

Em relação às custas processuais, muito embora elas já tenham sido 

recolhidas pelo requerente no ato do ajuizamento da ação, insta salientar 

que cumpre ao vencido pagar ao vencedor as despesas que este 

antecipou, conforme redação do art. 82, §2º do Código de Processo Civil, 

as quais deverão ser atualizadas, pelo índice INPC, desde a data do 

respectivo desembolso pelo vencedor. Do mesmo modo, os juros de mora 

só incidem com a intimação para pagamento no cumprimento de sentença, 

cujo termo inicial é a data limite para o pagamento voluntário da obrigação, 

qual seja, 13/06/2018.

Esclarecidas as dúvidas suscitadas, retornem os autos ao Contador do 

Juízo para a elaboração do cálculo da sentença, conforme fl. 323."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247412 Nr: 1823-03.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B, karina cordeiro pissolato - OAB:25376/0

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 138, cujo teor/dispositivo transcrevo:"De proêmio, indefiro o pedido 

formulado às fls. 136/137, porquanto é facultado as partes manifestarem 

seus ensejos/pedidos a qualquer tempo no bojo do processo, sendo 

reservado ao Magistrado em casos de silêncio interpretar a ausência de 

pronunciamento da parte exequente como anuência aos esclarecimentos 

tecidos pelo Oficial de Justiça à fl. 129. N’outro giro, dando 

prosseguimento ao feito, verifico que não houve impugnação quando ao 

laudo de avaliação, bem como a parte exequente já manifestou seu 

interesse em alienar judicialmente o bem penhorado, nos termos dos 

artigos 876 e 880 , ambos do CPC. À vista disso, nomeio o Leiloeiro 

Judicial o Sr. Flares Aguiar da Silva, com endereço profissional sito à Rua 

Ulisses Cuiabano, nº 630, Bairro Poção Cuiabá, CEP: 78.015-625, Cuiabá, 

MT, o qual deverá ser intimado acerca da nomeação, para que, em 

aceitando o encargo, manifeste-se nos autos para designar data para a 

alienação judicial. Para tanto, arbitro as seguintes comissões para leiloeiro: 

a) Em caso de adjudicação ou remissão, 2,5% (dois e meio por cento) 

sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo exequente; b) Em caso de 

arrematação, 5% (cinco por cento) sobre o valor dos bens, a ser pago 

pelo arrematante;"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255982 Nr: 26-55.2018.811.0011

 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): Elias Mendes Leal Filho, Marli Andromede 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, igor christian adriano salgueiro - OAB:24525/0, Rosiane 

Pereira dos Santos - OAB:21.789, Valdinei Salgueiro - OAB:

 Intimar os advogados do requerido Elias Mendes Leal Filho, para que junte 

o atual e correto endereço do requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236662 Nr: 1068-13.2016.811.0011

 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: Rosineia Cristiane Silveira Santos, Adalice Antonia de 

Paula Calossa, Ana de Jesus Galhardo da Silva, Luzia Gonçalves dos 

Santos, Maria Eliane Silveira Dall Agnol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos, no 

prazo legal , uma vez que fluiu o prazo de suspensão ora requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 144312 Nr: 3683-49.2011.811.0011

 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 Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Gregorio Mariano, Edis Maria Teixeira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935, 

Defensoria Pública - OAB:

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 293, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Diante do resultado negativo da 

1ª e 2ª Praça, conforme se observa às fls. 277 e 281, defiro o pedido de 

fl. 291, razão pela qual determino a intimação do Leiloeiro Judicial nomeado 

Sr. Flares Aguiar da Silva para que designe datas para a 3ª e 4ª hasta 

judicial, devendo, para tanto, se atentar para as comissões arbitradas à fl. 

252, quais sejam: a) em caso de adjudicação ou remissão, 2,5% (dois e 

meio por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo exequente; b) 

em caso de arrematação, 5% (cinco por cento) sobre o valor dos bens, a 

ser pago pelo arrematante. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255980 Nr: 24-85.2018.811.0011

 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: Luiz Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245437 Nr: 774-24.2017.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenita Ana de Souza Siqueira, Analice de Souza 

Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Laranja, Maria Aparecida 

Piovezan Laranja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gean Douglas Aparecido 

Vieira Colarino - OAB:22608

 Intimar o advogado Dr. Gean Douglas A. Vieira Colarino, OAB/MT nº. 

22.608/O, de que foi nomeado curador especial para representar os 

interesses da requerida citada por edital Maria Aparecida Piovezan 

Laranjeira, bem como para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27578 Nr: 1443-29.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luisa Severina de Farias Mozer

 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:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 181/182, 

cujo teor/dispositivo transcrevo:"À vista do exposto, indefiro o pedido 

formulado às fls. 173/175. Por fim, tendo em vista que o cálculo 

confeccionado pelo Contabilista do Juízo às fls. 172/172-vº, encontra-se 

em perfeita sintonia com a r. sentença e o v. acórdão proferidos nos 

autos, HOMOLOGO-OS para que surtam seus efeitos. Expeça-se ofício 

requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já 

indicados por este Sodalício, para que se proceda ao pagamento das 

verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou 

PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à 

conta do respectivo crédito. Cumprida as deliberações adrede e nada mais 

sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239186 Nr: 2345-64.2016.811.0011

 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): Bonnyek Calixto Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls.129, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Defiro o pedido de fls. 127/127-vº, razão pela 

qual determino o desbloqueio da quantia penhorada às fls. 122/123, haja 

vista que o valor encontrado nas contas bancárias do executado é 

irrisório e não satisfaz a execução. N’outro giro, consigno que realizei 

consulta junto ao Sistema INFOJUD, não logrando êxito em aferir as 

Declarações de Imposto de Renda em nome do executado, conforme 

extratos em anexo. Por outro lado, realizei consulta no Sistema RENAJUD, 

logrando êxito em localizar bens passíveis de penhora, razão pela qual 

solicitei o bloqueio do veículo de propriedade do executado, nos termos do 

extrato em anexo. Desse modo, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação do referido veículo, no endereço constante do registro anexo. 

Em seguida, com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se 

o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao 

feito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259651 Nr: 1687-69.2018.811.0011

 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: Primo Rossi Admistradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila da Silva Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP / 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos, no 

prazo legal , uma vez que fluiu o prazo de suspensão ora requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257016 Nr: 501-11.2018.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Nelson Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciney da Silva Oliveira, Cilha Andreia Batista 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Intimar o advogado dativo da parte requerida Cilha Andreia Batista de 

Oliveira para apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240572 Nr: 3202-13.2016.811.0011

 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: CHdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCdAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Franco Silva - OAB:
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 Intimar o advogado da parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, devendo, para 

tanto, justificar sua pertinência, sob pena de preclusão.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010212-40.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RAIMUNDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que transcorreu o prazo para a parte 

impugnante apresentar manifestação, com base na intimação de Id. 

16626793, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob 

pena de indeferimento., nos termos do parágrafo 4º da R. 

Sentença/Decisão de Id. 15826245. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 18 de dezembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010264-65.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CHIUCHI NETO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Considerando que transcorreu in albis o prazo 

para a parte requerida proceder com o pagamento da dívida, consoante 

certidão de Id. 17145467, INTIME-SE a parte exequente para atualização 

da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios anteriormente 

fixados e a multa, bem como para pugnar o que de direito, nos termos da 

R. Sentença de Id. 14816092. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 18 de dezembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010931-27.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA FONSECA MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

HILANA RIBEIRO DRUMMOND BORGES OAB - SP0221847A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes requeridas acerca da R. Decisão de Id. 16941149, bem como da 

expedição de Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 

463210-9, consoante determinado pela referida Decisão. Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 18/12/2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE JULI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando a apresentação de manifestação 

da parte requerida no Id. 17150941, INTIME-SE a requerente para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da R. Decisão de 

Id. 16839284. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 18 de 

dezembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

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)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte do cálculo determinado 

pela R. Decisão de Id. 16611404 e juntado ao Id. 17155793, INTIMEM-SE as 

partes para pugnarem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 18 de dezembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010351-89.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JORCINEI APARECIDO RODRIGUES MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte do cálculo determinado 

pela R. Decisão de Id. 16612447 e juntado ao Id. 17157284, INTIMEM-SE as 

partes para pugnarem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 18 de dezembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001988-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CLARO DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 09 de Abril 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000120-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FRANCISCO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 17171833. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 18 de dezembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 264564 Nr: 3847-67.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uanderson Vasconcelos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 264564

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra UANDERSON 

VASCONCELOS DOS SANTOS por satisfazer os requisitos do art. 41 do 

CPP e por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, 

das condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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: Mariáh Carvalho Queiroz 

Lima Oliveira - OAB:26688, ROSSIMAR CAIAFFA - OAB:146525

 Intimação da advogada Mariáh Carvalho Queiroz Lima Oliveira, oab 26688, 

para que no prazo de 03 (três) dias, proceder com a devolução do 

Processo Crime n. 594-62.2004.811.0011- ID. 16362, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231205 Nr: 2487-05.2015.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciel Ferreira da Cruz, Odjair Silvestri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aitana Silva Silverio - 

OAB:19734, Anderson Rogério Grahl - OAB:10.565, Eduardo Santos 

de Paula - OAB:20.135, Roozevelt Inácio Mamedes Junior - 

OAB:19735

 PROCESSO/CÓD. Nº 231205

Vistos, etc.

Considerando o pedido de desacautelamento realizado pela Delegacia de 

Polícia Civil desta Comarca às fls. 165/168, e tendo em vista que a 

sentença proferida na ação penal sob CI 231932 decretou o perdimento do 

veículo em favor da União, revogo o acautelamento concedido às fls. 

99/100.

Nesse sentido, oficie-se à Autoridade Policial para que restitua o veículo 

VW Gol 1.0 GIV, cor branca, placa OBS7516 ao pátio deste Fórum, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Ademais, tendo em vista que o veículo acautelado encontra-se em nome 

da Delegacia de Policia de Mirassol D’ Oeste/MT, conforme a decisão que 

concedeu o acautelamento, expeça-se ofício ao DETRAN/MT para dar 

baixa nos documentos, devendo retornar ao status quo ante.

Por fim, arquivem-se os autos, transladando-se cópia da presente decisão 

à ação penal principal.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231932 Nr: 2933-08.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odjair Silvestre, Franciel Ferreira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aitana Silva Silverio - 

OAB:19734, Anderson Rogério Grahl - OAB:10.565, EDUARDO 

SANTOS DE PAULA - OAB:20135/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 231932

Vistos, etc.

Considerando o perdimento do veículo VW Gol 1.0 GIV, cor branca, placa 

OBS7516 decretado sentença de fls.441/448, oficie-se o Conselho 

Antidrogas do Estado de Mato Grosso, quando da devolução do veículo 

pela Delegacia de Polícia Civil desta Comarca, a fim de arrecadar o 

automóvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o transcurso do prazo acima fixado, sem resposta, expeça-se ofício 

à FUNAD, informando acerca da desídia do Conselho Antidrogas do 

Estado de Mato Grosso, bem como solicitando a arrecadação do veículo, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, acaso nenhum órgão se manifeste no prazo mencionado, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002525-61.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIBEMH MT MATERIRAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO(A))

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES OAB - MT3515/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002525-61.2018.8.11.0086 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. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002529-98.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA ALVES DE MELO (REQUERENTE)

MEDARDO BORTOLASSI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLDEMAR EICHELT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002529-98.2018.8.11.0086 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. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002534-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NELSON BEPPLER (REQUERIDO)

JOSE NELSON BEPPLER 50136720900 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002534-23.2018.8.11.0086 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. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002565-43.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS KONFLANZ OAB - RS22871 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA RENASCER LTDA (REQUERIDO)

NOIMAR ANTONIO DHERER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002565-43.2018.8.11.0086 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. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002609-62.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO BRASIL - COOPERMIBRA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLYSON PEREIRA DIAS TUNES (REQUERIDO)

ANDERSON PEREIRA DIAS TUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002609-62.2018.8.11.0086 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. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002639-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROVENA RIEDIGER (REQUERIDO)

VILMAR RIEDIGER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002639-97.2018.8.11.0086 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. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1002673-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARCANZONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANA DIAS LIU KRINDGES (REQUERIDO)

GERALDO RUCKES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 
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1002673-72.2018.8.11.0086 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. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002937-89.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BAGINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002937-89.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: MARIO BAGINI 

Vistos, etc. Ante a ausência do comprovante de recolhimento das custas 

judiciais necessárias a distribuição da missiva, intime-se a parte 

interessada para que acoste aos autos no prazo de 30 (trinta) dias, o 

comprovante de recolhimento das custas judiciais, nos termos do art. 388, 

parágrafo único, da CNGC/MT. Não sendo apresentado o comprovante no 

prazo de 30 (trinta) dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com 

os cumprimentos deste juízo, promovendo as baixas e anotações de 

estilo, conforme redação do art. 390 da CNGC/MT. Do contrário, com a 

juntada do comprovante, cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 7 de 

dezembro de 2018 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002199-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE JEGH PINHEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002199-04.2018.8.11.0086 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. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002518-69.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA BARELLA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002518-69.2018.8.11.0086 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. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002456-29.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLISE INES FERRABOLLI (RÉU)

PAULO CESAR BALDISSERA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002456-29.2018.8.11.0086 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. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94400 Nr: 2676-15.2016.811.0086

 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: Joana de Matos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobe Barreto de Oliveira - 

OAB:MT 8404, Lucineia Rodrigues de Souza - OAB:MT / 16.339, 

Maurício de Carvalho - OAB:OAB/MT 10052a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, demonstrado está nos autos que se opera em desfavor da parte 

Requerida o instituto da revelia, todavia deixo de aplicar seus efeitos.De 

mais a mais, considerando que não há questões preliminares ou 

processuais pendentes, dou o feito por saneado.Fixo como ponto 

controvertido a comprovação da qualidade de segurado especial do de 

cujus e da parte Autora, bem como a dependência econômica da 

Requerente.A fim de elucidar as questões controvertidas, determino a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, nos ditames do art. 

357, IV e V, do Código de Processo Civil.Por entender que o julgamento da 

matéria discutida nos autos, prescinde de realização de audiência, 

designo audiência de instrução para o dia 19 de março de 2019, às 

15h00min (horário oficial de Mato Grosso).Intime-se a parte Autora, 

pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, nos termos do art. 385 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Ademais, intimem-se as partes 

para, querendo, arrolarem as testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).No que concerne a intimação 

das testemunhas, cabe ao Advogado que as arrolar proceder com a sua 

intimação, sob pena de considerar o não comparecimento como 

desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de 

Processo Civil.De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, 

sob pena de estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do 

Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 530 de 792



 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 122736 Nr: 2024-29.2016.401.3604

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Miranda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Registre-se, de início, que, diante da possibilidade contida no artigo 64, 

§4º, do Código de Processo Civil e em observância aos princípios da 

economia processual e da celeridade, devem ser considerados válidos os 

atos praticados pelo Juízo Federal, notadamente, o oferecimento de 

contestação, impugnação e instrução processual.

Contudo, no que se refere à perícia médica realizada, é certo que, 

conforme ressai dos autos, após a juntada do laudo, os litigantes não 

foram oportunizados a se manifestarem sobre as conclusões do expert.

Por corolário, determino a intimação das partes para fins e prazo do art. 

477, § 1°, do Código de Processo Civil, observando na espécie a intimação 

do Requerente mediante publicação no DJE e intimação da Autarquia 

Requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio 

firmado entre o TJMT e INSS.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 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.: 117555 Nr: 2553-46.2018.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19246/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se a distribuição indevida da presente 

ação pelo meio físico, porquanto necessário a utilização do Sistema PJe 

neste Comarca.

Desta forma, determino que o Cartório Distribuidor proceda com o 

cancelamento desta demanda junto ao meio físico, e promova sua correta 

distribuição junto ao Sistema PJe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28561 Nr: 35-11.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Gomes Neto, Laura de Oliveira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, José Nilton Gomes - OAB:GO 22.118

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PASSADORE - 

OAB:9143, José Nilton Gomes - OAB:GO 22.118, Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte executada, por seus advogados, para que 

fique ciente da penhora de fls. 187/189, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86195 Nr: 2661-80.2015.811.0086

 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: Vilson Delmar Theves, GT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Seguros DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte Requerida, por seus advogados, para 

manifestar-se sobre a proposta de honorários periciais apresentada às 

fls. 202, em 5 (cinco) dias, conforme artigo 465, §3º, NCPC.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002391-34.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002391-34.2018.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial, eis que da análise perfunctória, presentes os requisitos do artigo 

319 do Código de Processo Civil. Com o fito de conciliar as partes, designo 

audiência preliminar de conciliação para o dia 01/02/2019, às 15 horas, a 

qual será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC. 

CITEM-SE os requeridos sobre os termos da inicial, bem como INTIME-OS 

para que compareça ao ato designado acompanhado de advogado, 

importando a sua ausência nas sanções do artigo 334, § 8, do Código de 

Processo Civil. Se não houver acordo, poderá o réu contestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Novo Código de 

Processo Civil, desde que o faça por intermédio de advogado. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 

28 de novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1044085-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA VILA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1044085-21.2018.8.11.0041 Vistos. Antes de 

apreciar o requerimento formulado pela requerente em sede de tutela de 

urgência, intime-se a demandante para emendar a petição inicial, trazendo 

aos autos: a) cópia do contrato de plano de saúde celebrado com a 

requerida UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; b) a 

declaração de hipossuficiência para fundamentar o seu pleito para 

concessão do benefício da gratuidade da justiça; c) os documentos 

hábeis a demonstrar a sua condição econômica precária; d) retificar o 

valor da causa, a fim de incluir também a quantia referente aos custos do 

tratamento que almeja realizar e) indicar especificamente quais 

procedimentos médicos de seu tratamento que o plano de saúde teria se 

negado a cumprir. Para o atendimento da determinação, estabeleço o 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, 
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nos termos do artigo 321 e seu parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de 

dezembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002707-47.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO NICOLAO KACZAM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1002707-47.2018.8.11.0086; 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003033-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MUNHOS HERMOSO DALLA COSTA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1003033-07.2018.8.11.0086; Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que 

fique ciente da distribuição da Carta Precatória, no PJE , consoante 

comprovante de Id: 1716931.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001813-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MONICA BELLORINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEGA EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001813-71.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM 

DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E RESTITUIÇÃO DE VALORES, 

proposta por PATRICIA MONICA BELLORINI em face de CONSTRUTORA 

MEGA LTDA-ME e NELCI ILDEBRANDO DA SILVA, todos devidamente 

qualificados nos autos. Na exordial a autora pugnou pelo parcelamento 

das custas processuais e taxas judiciárias. Vieram os autos conclusos. É 

o relato necessário. Fundamento e decido. Do compulso dos autos, 

verifico que merece ser deferido o requerimento de parcelamento das 

despesas processuais para a requerente, isso porque conforme prevê o 

artigo 98, § 6º, do Novo Código de Processo Civil, pode o juiz modular o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido as lições de Luiz 

Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “O juiz pode modular o benefício da 

assistência judiciária gratuita, limitando-o, apenas, a certos atos 

processuais (§ 5º) ou oferecendo, ao invés da gratuidade, o parcelamento 

das despesas processuais. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 

1ª Edição, pag. 183)” Outrossim, assim preceitua o § 6º do artigo 98 do 

Novo Código de Processo Civil: “§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” Desse modo, 

entendo pela modulação da assistência judiciária gratuita e, por 

consequência, defiro o parcelamento das despesas processuais em 06 

(seis) parcelas para o requerente, com fulcro no artigo 98, § 6º, do Novo 

Código de Processo Civil. Oportuno consignar que o pagamento das 

despesas processuais deverá ser feito até o dia 10 (dez) de cada mês, 

de modo que eventual atraso resultará no indeferimento da petição inicial, 

independente de intimação do requerente. Assim, recebo a inicial, eis que 

da análise perfunctória, presentes os requisitos. Com o fito de conciliar as 

partes, designo audiência preliminar de conciliação para o dia 01.02.2019, 

às 14 horas, a qual será realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos – CEJUSC. Cite-se o requerido sobre os termos da inicial, bem 

como intime-o para que compareça ao ato designado acompanhado de 

advogado, importando a sua ausência nas sanções do artigo 334, § 8 , do 

Código de Processo Civil. Se não houver acordo, poderá o réu contestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Novo Código de 

Processo Civil, desde que o faça por intermédio de advogado. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Mutum-MT, 22 de novembro 

de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001813-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MONICA BELLORINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEGA EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1001813-71.2018.8.11.0086; 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 Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000748-41.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GORET ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM SENTENÇA Processo: 1000748-41.2018.8.11.0086. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: MARIA GORET ALVES DE SOUZA Sentença. 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por 

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento em desfavor de Maria Goret 

Alves de Souza. A parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção (Id. 15681119). Diante do 

exposto, HOMOLOGO a desistência requerida no Id. 15681119, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Outrossim, no 

tocante ao recolhimento de mandado e expedição de ofícios ao SERASA, 

CIRETRAN/DETRAN, bem como a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção. Custas pela parte Autora, incabíveis 

honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de dezembro de 2018. 

Ana Helena Porcel Ronkoski Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1000748-41.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GORET ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM SENTENÇA Processo: 1000748-41.2018.8.11.0086. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: MARIA GORET ALVES DE SOUZA Sentença. 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por 

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento em desfavor de Maria Goret 

Alves de Souza. A parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção (Id. 15681119). Diante do 

exposto, HOMOLOGO a desistência requerida no Id. 15681119, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Outrossim, no 

tocante ao recolhimento de mandado e expedição de ofícios ao SERASA, 

CIRETRAN/DETRAN, bem como a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção. Custas pela parte Autora, incabíveis 

honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de dezembro de 2018. 

Ana Helena Porcel Ronkoski Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98703 Nr: 5550-70.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Comercio de Confecções Ltda - ME, 

NATHALIA MORAES SILVA, Rodrigo Rigoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANE BUSSOLARO - 

OAB:MT 15.051-O

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da busca/restrição via RenaJud de fls. 73/74, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100927 Nr: 767-98.2017.811.0086

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tecidos Mutum Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 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 Certidão do Oficial de Justiça de fls. 120, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

nova 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):

 Cod. Proc.: 107251 Nr: 4585-58.2017.811.0086

 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: JOSE DOERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, 

acerca data designada para a realização da perícia, sendo o dia 

18/02/2019, às 18:15 horas, devendo as partes e seus representantes 

comparecerem no local indicado a fl. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76018 Nr: 4595-44.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A.C.N. MT - SICREDI CENTRO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusvaldo Ferreira da Silva ME, Neusvaldo 

Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da busca/restrição via RenaJud de fls. 

136/137, requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95191 Nr: 3181-06.2016.811.0086

 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: Adevaldo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, 

acerca data designada para a realização da perícia, sendo o dia 

18/02/2019, às 18:30 horas, devendo as partes e seus representantes 

comparecerem no local indicado a fl. 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41229 Nr: 644-81.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilário Izé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3.162, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:MT 7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13.460-B

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da busca/restrição via RenaJud de fls. 

121/122, requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50628 Nr: 1681-75.2011.811.0086

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Aços Mutum Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomiro Antunes da Conceição ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Zimmermann Lima - 

OAB:14492-A/MT, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual abro vistas dos autos à parte autora para que requeira o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31329 Nr: 8-43.1994.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial - Filial Nova Mutum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davino Mariani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171, EDUARDO TOMIO KANAOKA OKUZONO - OAB:43267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Cristiane Heck 

Lazarini Faxo - OAB:59.455/RS, Nevio Manfio - OAB:4.390-A/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual abro vistas dos autos à parte autora para que informe 

sobre o cumprimento do acordo, requerendo o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88776 Nr: 4263-09.2015.811.0086

 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: ADELSON BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Fernando Motta Bonin - 

OAB:SP 331.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 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 sobre o Laudo Pericial apresentado às fls. 51/52, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme artigo 477, §1º, NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94264 Nr: 2584-37.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosedanea Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49527 Nr: 607-83.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piva Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martim Rogerio Claas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos.

Ante a renúncia do causídico do executado à fl. 46, intime-se este, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, constituir novo 

advogado no feito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70867 Nr: 3381-52.2012.811.0086

 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: CJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSR, CJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, Sônia Maria Petenatti - OAB:10.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Sendo o requerido menor de idade, absolutamente incapaz e representado 

pela demandante, verifico que há conflito de interesses, uma vez que 

ocupam polos opostos da ação.

Assim, intime-se o causídico da autora para que indique, em até 15 

(quinze) dias, outro representante para o menor, face ao conflito de 

interesses.

Após, concedo vista dos autos ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27453 Nr: 415-34.2003.811.0086

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tadeu Eduardo de Toledo Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Alves de Oliveira, Espólio de Geraldo 

Gomide de Mello Peixoto, Genesio Teruel, Espólio de Carlos Alberto Alves 

de Carvalho Pinto, Ronaldo Amaral de Carvalho, Maria Penteado de Mello 

Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Sanches - 

OAB:3.510-B/MT, João Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B, Rogerio 

Caporossi Silva - OAB:6183-MT, Selma C. Flôres Catalán - 

OAB:4076-MT, Sérgio Harry Magualhães - OAB:, Wilson Rodrigues 

Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 613/614 e, por consequência, determino a 

suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

conforme requerido pela parte autora.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75956 Nr: 4533-04.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ineide Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o cumprimento de sentença oferecido às fls. 86 e 93/95.
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Outrossim, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, intime-se o 

requerido para impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

advertindo que, não havendo resistência, serão observadas as regras 

dos § 3º do supracitado artigo da Lei Processual Civil.

Certifique-se o decurso do prazo.

Não sendo impugnada a presente execução e ante a inexistência de óbice 

legal para expedição de requisições de pequeno valor pela Justiça 

Estadual requisite-se o pagamento ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Intime-se.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92649 Nr: 1613-52.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Luiz da Silva - Construtora Silva, 

Marcos Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97266 Nr: 4624-89.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Método Desenvolvimento Urbano e 

Empreendimentos Imobiliários Ltda, Maria Odete de Oliveira Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 31713 Nr: 1317-79.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selson Kussler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martim Rogerio Claas, Ediberto Class, Leni 

Adolfo Class, Olévio Brancalione

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:OAB/MT 8.535, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Eder 

Pereira de Assis - OAB:MT 8.066, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147, Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 Vistos.

Ante a renúncia do causídico dos executados Martim Rogerio Class, 

Ediberto Class e Leni Adolfo Class à fl. 588, intimem-se estes, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, constituírem novo 

advogado no feito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78091 Nr: 1518-90.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Bescow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 37675 Nr: 649-40.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semeali Sementes Híbridas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Paulo Gregory

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferrarezi Risolia - 

OAB:147522/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que no acordo juntado às fls. 288/290, as 

assinaturas tratam-se de cópia. Desse modo, intimem-se as partes para 

que juntem aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o acordo com todas as 

assinaturas originais para homologação.

 Após, retornem os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70935 Nr: 3453-39.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia Maria Pahim Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 169, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, §2º do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano, uma vez 

que o executado não foi localizado.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

exequente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53292 Nr: 800-64.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Bazilio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Muriam Pollo de Lima - 

OAB:21.404-O, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por BV FINANCEIRA S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA em 

face De LISLAINE SALETE DA SILVA, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 62, as partes exequentes informou o desinteresse no 

prosseguimento do feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pelas partes autoras (fl. 62), é de rigor a extinção 

do feito sem resolução de mérito, pelo fato da desistência.

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 62 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN, bem como a retificação no 

distribuidor e na capa dos autos para contar como polo ativo da ação 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91480 Nr: 855-73.2016.811.0086

 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: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Luiz Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO HERCULANO DE 

OLIVEIRA - OAB:SP 333.709, Tiago Nunes e Silva - OAB:PR 57.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por C. VALE 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL em face de MAURO LUIZ BORSATO, 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 21714 Nr: 100-69.2004.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alves Storti & Storti Ltda -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Sousa - OAB:MT 

7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:MT 7.504, Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros - 

OAB:3.665-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por Luiz Cláudio de 

Oliveira Nascimento, patrono da denunciada à lide ICEC CONSTRUÇÕES 

LTDA, processando-se nos moldes do art. 523, 524, inciso VII e 525 do 

NCPC, pelos qual requer o pagamento do valor fixado a titulo de honorários 

advocatícios na sentença colacionada aos autos.

Intime-se a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento voluntário dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos 

termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido a Executada de que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

Decorrido o prazo a Executada, sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

504/505.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76058 Nr: 4634-41.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88723 Nr: 4227-64.2015.811.0086

 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: Emilia Lachmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTM MAQUINAS E USINAGENS LTDA ME, Bano 

Itau Unibanco S/a, HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:MT 14.992-A, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 Vistos.

Trata-se da AÇÃO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO proposta por EMILIA 

LACHMANN em face de TTM MAQUINAS E USINAGENS LTDA ME, BANCO 

ITAÚ UNIBANCO S/A e HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, 

todos qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 80/82, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do aditivo do acordo celebrado às fls. 80/82, e por ser expressão 
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de vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76942 Nr: 530-69.2014.811.0086

 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: Itaú Unibanco S/A (Antigo Banco Itau S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Eloiza Cristina Castelan, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81556 Nr: 4361-28.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite, Rodrigo 

Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que os executados PAULA ROSANE UEMURA FERREIRA 

LEITE e RODRIGO FERREIRA LEITE estão em local incerto e não sabido, 

bem como a parte requerente e este juízo não lograram êxito em localizar a 

parte requerida, DETERMINO que seja as mesmas sejam citadas por edital, 

nos termos do artigo 256, I, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112572 Nr: 18-47.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Antunes do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Muncipio de Santa Rita do Trivelato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:219767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não requereu os 

benefícios da justiça gratuita, como não recolheu as custas processuais.

 Dessa forma, intime-se a parte autora para, nos termos dos artigos 320 e 

321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, recolhendo o valor das 

custas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do mesmo Código.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 34897 Nr: 1216-08.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataide Bizinotto Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio 

Tulio de Barcelos - OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 155, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 120 (cento e 

vinte) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

requerente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52649 Nr: 191-81.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Schuster & Santos Ltda. - Me (M S 

Transportes)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscilene Vieira de Souza - 

OAB:MT 7.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73802 Nr: 4067-44.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRC-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Jose Wagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva 

(CRCMT) - OAB:MT 10.885, Taisa Esteves Matsubara Sanches - 

OAB:MT 11.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - 

OAB:10093/MT, Pamella Daiane Meinerz - OAB:MT 18.027

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta por CONSELHO 

REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO – CRC - MT em face 

de VALMIR JOSE WAGNER, todos já qualificados nos autos.

 À fl. 120, a parte exequente informou o pagamento do débito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.
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Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72510 Nr: 1027-20.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gambetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosivaldo Rosa de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 93, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

requerente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 3087 Nr: 18-19.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacyr Piva Battaglini, Paulo Humberto Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Boa Vista S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alfredo da Cunha 

Bernardo - OAB:14352/PR

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 262.

Assim, concedo a dilação de prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82207 Nr: 270-55.2015.811.0086

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thercilio Felix Zen (Espolio), Elydia Terezinha Zen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Ogliari - 

OAB:MT-9744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença apresentado pela parte Requerente, 

processando-se nos moldes do art. 523, 524 do NCPC, pelos qual requer o 

cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de pegar quantia 

certa a título de honorários advocatícios, bem como a obrigação de prestar 

contas na qual deverá ser processada nos termos do artigo 536, do Novo 

Código de Processo Civil.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento voluntário dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos 

termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido ao Executado que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

No que se refere à prestação de contas, intime-se o executado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos a prestação de contas 

voluntariamente.

Não sendo voluntariamente apresentado o parecer da prestação de 

contas no prazo fixado na sentença, em observância ao artigo 536, § 1º, 

do Novo Código De Processo Civil, defiro a aplicação de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao prazo de 30 dias.

Decorrido o prazo ao Executado, sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 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:

 Vistos.

Considerando que o executado JOSÉ ROBERTO QUERINO está em local 

incerto e não sabido, bem como a parte requerente e este juízo não 

lograram êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO que seja as 

mesmas sejam citadas por edital, nos termos do artigo 256, I, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74834 Nr: 3371-71.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Almeida & Cia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscilene Vieira de Souza - 

OAB:MT 7.236, Paola Cristina Rios Pereira Fernandes - OAB:9510/O, 

Sebastião Pereira de Castro - OAB:MT 4.238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76002 Nr: 4579-90.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equilibrio Industria Quimica Ltda, Luis Felipe Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediberto Class, Leni Adolfo Claas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos.

Ante a renúncia do causídico dos executados à fl. 71, intime-se estes, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, constituírem novo 

advogado no feito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72704 Nr: 1223-87.2013.811.0086
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equilibrio Industria Quimica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediberto Class, Leni Adolfo Claas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos.

Ante a renúncia do causídico dos executados à fl. 112, intime-se estes, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, constituírem novo 

advogado no feito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73198 Nr: 1718-34.2013.811.0086

 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: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Transportes Ltda, Marlon Cristiano Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Recebo os presentes embargos monitórios opostos às fls. 91/93, nos 

termos do artigo 702 do Código de Processo Civil, visto que são 

tempestivos.

Assim, nos termos do § 5° do mencionado dispositivo, intime-se a parte 

embargada (requerente) para apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo para resposta, apresentada impugnação ou não, tornem 

os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53998 Nr: 1489-11.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdSS, PNPdS, JMdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Gleiciqueli de Oliveira Grisoste Figueiredo - 

OAB:13325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane de Oliveira Mattos - 

OAB:MT 23.925, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Maite Martina 

Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 Vistos.

Ante o requerimento de fl. 318, defiro baixa às restrições apresentadas à 

fl. 306.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75496 Nr: 4053-26.2013.811.0086

 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: Marli Terezinha Cella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o cumprimento de sentença oferecido às fls. 93/101.

Outrossim, nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se o requerido para 

impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, advertindo que, não 

havendo resistência, serão observadas as regras dos § 3º do 

supracitado artigo da Lei Processual Civil.

Certifique-se o decurso do prazo.

Não sendo impugnada a presente execução e ante a inexistência de óbice 

legal para expedição de requisições de pequeno valor pela Justiça 

Estadual requisite-se o pagamento ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, para que se proceda às 

anotações pertinentes quanto à fase de cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75745 Nr: 4320-95.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martim Rogerio Claas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Piva - Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 Vistos.

Ante a renúncia do causídico do embargante à fl. 69, intime-se este, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, constituir novo 

advogado no feito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72663 Nr: 1182-23.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equilibrio Industria Quimica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediberto Class, Leni Adolfo Claas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos.

Ante a renúncia do causídico dos executados à fl. 56, intime-se estes, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, constituírem novo 

advogado no feito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70286 Nr: 2022-71.2012.811.0020

 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: Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A., Deloitte Touche 

Tohmatsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Lopes Guimarães - 

OAB:347.259/SP, Ricardo Alessandro Castagna - OAB:SP 174.040, 

Victor Magalhães Gadelha - OAB:330.076/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta pela MASSA FALIDA DE AGRENCO DO 

BRASIL S/A representada em juízo pela DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados 

nos autos.Considerando que apesar de devidamente habilitado no juízo 

falimentar o crédito decorrente das custas processuais e taxas judiciárias, 

bem como que ainda não houve a comprovação do pagamento de tal 

crédito e, ainda, com o fito de não prejudicar a parte com o indeferimento 

da inicial em virtude da ausência de pagamento das custas processuais e 

taxas judiciárias que dependem de autorização nos autos de falência, 

SUSPENDO o feito até autorização do pagamento pelo juízo falimentar, 

ocasião em que a parte deverá comprovar no feito imediatamente o 

recolhimento. Assim, após a comprovação do pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, retornem os autos conclusos para 

apreciação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99709 Nr: 40-42.2017.811.0086

 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: RAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMG-DdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte a 

Carta de Preposto (fl. 112) original aos autos.

Ademais, acolho a justificativa apresentada para a ausência da 

requerente na audiência, uma vez que o atestado carreado aos autos 

atesta a impossibilidade de comparecimento da mesma conforme fl. 117.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, retornem os autos conclusos para saneamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81722 Nr: 4467-87.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Cabral Finoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por BANCO BRADESCO S/A em face de LUIS CARLOS CABRAL FINOTO, 

todos qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 97/98, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do aditivo do acordo celebrado às fls. 97/98, e por ser expressão 

de vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77032 Nr: 616-40.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iorides Aparecida Nogueira (Batom 

Cabeleireiros)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A parte exequente alega à fl. 92 que a executada se encontra em 

lugar incerto e não sabido, de modo que, requer a citação por edital.Por 

outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização da parte executada, dispondo a parte, na 

maioria das vezes, de condições para tanto.”Desse modo, intime-se a 

parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o 

endereço da parte executada ou comprovação por meio da juntada de 

documentos que tentou localizar o endereço do executado.Após, 

conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86789 Nr: 2964-94.2015.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C M TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Recebo a petição de fls. 115/116 como inicial eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 do Novo Código de Processo Civil.

Defiro a conversão de reintegração de posse em ação de perdas e danos 

com fulcro no artigo 555, inciso I do CPC c/c o artigo 952 do Código Civil, 

em razão de não ser mais possível a restituição do objeto da presente 

demanda e pelo fato do requerido não ter sido devidamente citado.

Ademais, referente ao pedido de penhora online, INDEFIRO, pois o 

processo se encontra em fase de conhecimento, podendo ser deferida 

somente em fase de execução com citação.

Proceda-se à retificação o Cartório Distribuidor para alterar o tipo ou ação 

para indenização por perda e danos.

Intime-se, cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44719 Nr: 4066-64.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefani Lourenço Vanni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Márcia Maria da Silva - OAB:MT 8922-A, Ricardo 

Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 71.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79525 Nr: 2695-89.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Almeida Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o acordo juntado às fls. 96/97, 

trata-se de cópia. Desse modo, intimem-se as partes para que juntem aos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o acordo original.

 Após, retornem os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97426 Nr: 4721-89.2016.811.0086
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON EMES CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Da análise do feito, indefiro o pedido de fl. 39, remetendo o subscritor da 

petição à decisão de fl. 32.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 123929 Nr: 5362-09.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Agrícola Produtiva Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vaneli Lourdes Cima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de recolhimento das custas e despesas processuais 

formulado pela embargante, eis que não é beneficiária da Justiça Gratuita, 

bem como que o pagamento das custas processuais ao final do processo 

só é admitida em caso de demonstração pela parte da sua incapacidade 

momentânea para o pagamento, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência:

 “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – NEGATIVA DE 

SEGUIMENTO – ART. 557, CAPUT, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO 

PROCESSO – IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE, 

CONFORME ESTABELECE O ITEM 2.14.2 DA CNGC – AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA 

DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não merece reparo a 

negativa de seguimento a recurso de agravo de instrumento 

manifestamente improcedente e em confronto a jurisprudência dominante 

no STJ a respeito do indeferimento da assistência judiciária. A simples 

declaração do interessado no sentido de que não tem condições de arcar 

com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, por 

se tratar de presunção relativa, pode ser afastada pelo julgador, 

fundamentadamente. (STJ, AgRg no AREsp 607.252/SP). O pagamento 

das custas processuais no final do processo apenas se admite mediante 

a demonstração pela parte da sua incapacidade momentânea para o 

pagamento, consoante o item 2.14.2 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça. (AgR 153052/2015, Dra Helena Maria 

Bezerra Ramos, Primeira Câmara Cível, Julgado em 24/11/2015, Públicado 

no DJE 02/12/2015).

Assim, intime-se a embargante para recolher a importância ou requerer o 

parcelamento no prazo de 10 (dez) dias para dar regular prosseguimento 

no feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos com ou sem 

manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 121270 Nr: 4249-20.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neli Claas

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De proêmio, consigno que os presentes embargos devem ser rejeitados 

liminarmente, ante a sua intempestividade manifesta, segundo dispõe o 

artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil.

A oposição do referido meio de defesa do executado sendo que o artigo 

915 do CPC estabelece que o prazo para o oferecimento dos embargos 

era de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do 

mandado citatório, conforme disposto no artigo 231, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

No caso em apreço, o mandado de citação da executada NELI CLAAS foi 

juntado aos autos da execução de título extrajudicial sob o n°. 

2230-46.2018.811.0086, código 85464, em 26/04/2017, conforme 

informações do Sistema Apolo certificadas às fls. 17.

Sendo assim, o executado somente protocolizou sua peça defensiva em 

17/08/2018, já a destempo.

Ante todo o exposto, em razão da intempestividade mencionada acima, 

REJEITO LIMINARMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA 

EXECUTADA NELI CLAAS, com fulcro no artigo 918, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais 

concernentes aos embargos.

Todavia, deixo de condená-lo ao pagamento da verba honorária 

sucumbencial em favor dos causídicos da parte exequente/embargada, 

considerando que os embargos não foram recebidos e a embargada não 

foi sequer citada para apresentação de impugnação aos respectivos 

embargos, não se instaurando o contraditório.

Após o trânsito em julgado desta, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93188 Nr: 1970-32.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Candido Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79267 Nr: 2498-37.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O.L.B.X. Comércio de Colchões Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 102.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76211 Nr: 4777-30.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heder Rafael Boniatti, Carlos Francisco Ghizzi, 

Leanir Carbonara Radke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique da Silva Vigo - 

OAB:MT 17.017-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte 

exequente para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias – art. 

1.238-CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91701 Nr: 1012-46.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romy Alves Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 77/79, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112879 Nr: 204-70.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauri Benevenuti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Rebeca Aline Becker de Matos - OAB:MT 21.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, 

acerca data designada para a realização da perícia, sendo o dia 

18/02/2019, às 20:00 horas, devendo as partes e seus representantes 

comparecerem no local indicado a fl. 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71677 Nr: 189-77.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloiza Cristina Castelan, José Antonio Mengato 

Neto, Sandra Deisi Zanette Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Certifico e dou fé que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual impulsiono estes autos para intimar a parte 

exequente para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias – art. 

1.238-CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84158 Nr: 1493-43.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni, Cicero Augusto Milan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sipal Industria e Comercio ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268, Cicero Augusto Milan - OAB:MT 16.703-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luis Antônio - OAB:31.149/PR

 Vistos.

Inicialmente, no que tange ao cumprimento de sentença de pagar quantia 

certa referente aos honorários advocatícios sucumbenciais manejado 

pelos exequentes CÉSAR ROBERTO BONI e CÍCERO AUGUSTO MILAN em 

face da executada SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, procedo à 

homologação do cálculo apresentado pela executada às fls. 217-v/218, 

eis que houve concordância expressa dos exequentes às fls. 224/225.

Haja vista que já houve o depósito judicial da quantia pela executada, 

conforme comprovante de fls. 216-v/217, proceda-se à liberação de 50% 

(cinquenta por cento) da importância depositada em favor dos exequentes 

CÉSAR ROBERTO BONI e CÍCERO AUGUSTO MILAN, a serem transferidos 

para a conta bancária indicada às fls. 225.

Quanto ao cumprimento de sentença relativo à obrigação de entregar 

coisa, promovido pela exequente AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA 

em face da executada SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, para entrega 

de 40.000Kg de soja depositados judicialmente no armazém da executada, 

saliento que já foi recebido e a executada já foi intimada para entregar o 

produto no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de expedição de mandado de 

busca e apreensão para remoção da soja pela exequente, sem prejuízo do 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento), segundo decisão de fls. 222.

Às fls. 226, a executada SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA apresentou 

manifestação nos autos, informando que o produto estava disponível em 

seu armazém para retirada pela requerida, no entanto, postulou para que a 

exequente AGROPECUÁRIA DONA YVONE efetuasse o pagamento do 

montante relativo aos serviços que foram prestados, isto é, de 

armazenagem e padronização no momento da retirada do produto.

Outrossim, pugnou ainda para que caso a exequente não realizasse o 

pagamento, fosse autorizada a executada a efetuar a retenção da 

quantidade de produto da exequente equivalente ao total de R$ 16.812,00 

(dezesseis mil, oitocentos e doze reais).

Às fls. 227/228, a exequente AGROPECUÁRIA DONA YVONE impugnou a 

manifestação da executada, requerendo o indeferimento do pedido da 

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO, pois não poderia exigir da exequente o 

pagamento das referidas despesas, pois não teria sido de iniciativa da 

exequente a propositura da ação de consignação em pagamento e que 

tais despesas não teriam sido objeto de discussão na referida demanda, 

de modo que, caso desejasse o recebimento dos valores, deveria ajuizar 

ação de conhecimento para tal finalidade.

Ao final, requereu que a SIPAL fosse condenada ao pagamento da multa 

de 10% (dez por cento), honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

pagamento de multa diária pela demora na entrega; expedição de mandado 

de busca e apreensão; condenação por litigância de má-fé e 

responsabilização pelo crime de desobediência e, fixação de honorários 

advocatícios sucumbenciais no montante de 20% (vinte por cento) do 

valor correspondente ao montante de soja objeto da fase executiva.

Todavia, analisando o quadro dos autos, verifico que razão assiste à 

executada SIPAL no que diz respeito ao pagamento dos valores relativos 

às despesas de armazenagem, padronização e ICMS, tendo em vista o 

disposto no artigo 343, do Código Civil, in verbis:

“Art. 343. As despesas com o depósito, quando julgado procedente, 

correrão à conta do credor e, no caso contrário, à conta do devedor.”

No caso em apreço, a demanda foi julgada procedente em relação aos 

40.000kg de soja que estavam depositados na SIPAL, de modo que a 

sentença determinou que a AGROPECUÁRIA DONA YVONE retirasse os 

grãos no prazo de 10 (dez) dias (fls. 110/112-v).

No acórdão que julgou o recurso de apelação, foi dado parcial provimento 

ao recurso interposto pela SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO, estando o 

dispositivo assim redigido (fls. 184/189):

“Diante dessas considerações, dou provimento parcial ao recurso 
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interposto por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA para reconhecer que 

tendo ocorrido sucumbência recíproca, caberá à autora responder por 

50% (cinquenta) por cento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios e aos demandados por 50% (cinquenta por 

cento) desse ônus na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para 

cada um, bem como afastar a multa de 5% (cinco por cento) imposta em 

sede de embargos de declaração, e nego provimento ao recurso de 

apelação cível interposto por DARGLEAS JULIANO GAGLIAZZI.”

Sendo assim, considerando que os valores indicados pela executada 

SIPAL quanto às despesas com a padronização e armazenamento do 

produto fazem parte das despesas processuais, as quais foram objeto de 

apreciação pelo acórdão que julgou o recurso de apelação, a exequente 

deve efetuar o pagamento da quantia apontada pela executada, no 

momento de levantamento dos grãos.

Caso não seja efetuado o pagamento, defiro a autorização para que a 

executada retenha a quantidade de produto da exequente equivalente ao 

valor dos custos indicados às fls. 226-v, atualizados até a data do efetivo 

levantamento.

Outrossim, considerando que não houve a entrega dos grãos por parte da 

executada espontaneamente, proceda-se a sua intimação para entregar o 

produto aqui executado para a exequente, no prazo de 48 horas, sob 

pena de expedição de mandado de busca e apreensão.

Saliento que deverá incidir a multa de 10% (dez por cento) já fixada na 

decisão de fls. 222, e honorários advocatícios também de 10% (dez por 

cento).

Caso novamente não haja cumprimento por parte da executada desta 

decisão judicial, extraia-se cópia deste feito e proceda-se à remessa ao 

Ministério Público para apuração do crime de desobediência e, tornem os 

autos conclusos para apreciação do pedido para fixação de astreintes e 

condenação em litigância de má-fé.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110694 Nr: 6325-51.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pedro Franz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, para se manifestar referente ao petitório de 

fls. 25/32.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 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:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 187.

Assim, concedo a suspensão do prazo até dia 31/01/2019.

Decorrido o prazo proceda-se à citação por oficial de justiça nos 

endereços de fl. 187.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114909 Nr: 1284-69.2018.811.0086

 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: Banco Cooperativo Sicredi S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kayser e Seraguci Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alfredo da Cunha 

Bernardo - OAB:14352/PR

 Cuida-se de embargos de declaração opostos às fls. 271/274 e 287/288 

em face da sentença de fls. 261/270, alegando que o decisum estaria 

eivado de contradição e omissão.

 Assim, recebo os presentes embargos, em eu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 290.

Em relação aos embargos de declaração de fls. 287/289, o embargante já 

apresentou contrarrazões às fls. 291/293, sendo desnecessária nova 

intimação. Todavia, a apreciação dos citados embargos de declaração 

será feita em conjunto com a apreciação dos embargos de declaração 

opostos pelo embargado às fls. 271/274, o qual está pendente de 

intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante Banco Cooperativo Sicredi S/A às 

fls. 271/274 e tendo em vista a necessidade de se garantir a efetividade 

do princípio do contraditório no presente caso, uma vez que eventual 

reconhecimento das omissões e contradições mencionadas poderá 

acarretar na modificação do conteúdo da decisão atacada, intime-se a 

parte contrária para apresentar suas contrarrazões nos autos no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003033-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MUNHOS HERMOSO DALLA COSTA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1003033-07.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de ação indenizatória por danos morais e materiais c/c pedido cominatório 

de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por 

LÚCIA MUNHOS HERMOSO DALLA COSTA em face de UNIMED NORTE DO 

MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ambos 

qualificados nos autos. Consta na inicial, que a parte autora padece com o 

quadro de depressão severa e necessitou passar por sessões de 

procedimento denominado eletroconvulsoterapia, que a requerida se 

recusou a cobrir os custos de realização. A requerente arcou com as 

despesas das sessões e a demandada teria se recusado também a lhe 

reembolsar, ao argumento de que o procedimento não estaria previsto no 

rol do Anexo I, da Resolução Normativa 428/2017 da Agência Nacional de 

Saúde. Assim, a parte autora fez solicitação para que a empresa 

requerida arcasse com todas as despesas oriundas da cirurgia, sendo tal 

pedido indeferido, sob o argumento de que a parte autora não se encaixa 

nas diretrizes de utilização da ANS. Diante de tal recusa, a parte autora 

requereu a tutela de urgência para que o plano de saúde arcasse com os 

custos de novas sessões de eletroconvulsoterapia, caso fossem 

prescritas novamente pelo psiquiatra que assiste a demandante. Quanto 

ao mérito, postulou pela condenação da demandada ao pagamento dos 

danos materiais suportados, na importância de R$ 8.400,00 (oito mil e 

quatrocentos reais) e postulou ainda pela condenação em danos morais 

no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requereu ainda a concessão 
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dos benefícios da gratuidade da justiça. Juntou documentos apresentados 

nos IDs 16875541 a 16875559. É o relato necessário. Decido. Pois bem. 

Analisando detidamente os autos, em conjunto com o Anexo I da 

Resolução 428/2017 da ANS, verifica-se que o procedimento pleiteado 

pela parte demandante em face da demandada, denominado 

eletroconvulsoterapia, não consta do rol de procedimentos obrigatórios a 

serem realizados sob a cobertura do plano de saúde. No entanto, a 

requerente demonstrou a inequívoca necessidade de ser submetida a tal 

procedimento, considerando a prescrição por dois médicos psiquiatras, 

em razão de quadro grave de depressão, em cujas crises a autora 

apresenta forte ideação suicida. Desta feita, para a concessão da tutela 

de urgência é imprescindível a demonstração dos requisitos indicados pelo 

artigo 300, do Código de Processo Civil, 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. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. De acordo com as informações e recibos trazidos pela 

requerente, cada sessão do tratamento psiquiátrico prescrito tem o custo 

de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), que se evidencia 

importância bastante significativa e, ante a presença de seus 

comprovantes de rendimentos, seria quase equivalente ao seu salário 

mensal. Ademais, a autora comprovou ser beneficiária de plano de saúde 

administrado pela requerida. Sendo assim, tendo em vista a presença dos 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, a 

tutela de urgência merece ser deferida inaudita altera parte. Ademais, a 

Lei nº 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de 

assistência à saúde, estabelece em seu o artigo 35-C, com redação dada 

pela Medida Provisória n. 2.177-44/01: Art. 35-C - É obrigatória a cobertura 

do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que 

implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 

paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (...). Ainda, 

não é de se olvidar que a integridade da vida e da saúde é direito 

fundamental insculpido nos artigos 5º e 6º, da Constituição Federal. Logo, 

o Poder Judiciário não pode inclinar-se à argumentação amparada em 

cláusulas contratuais de contrato de saúde que restringem tratamento 

médico-hospitalar que necessita a parte aderente do plano de saúde, 

quando está em foco o respeito indeclinável da vida, direito absoluto 

guarnecido por normas de ordem pública, alojadas na Carta Magna, no 

Código de Defesa do Consumidor e na lei que regula os planos de saúde. 

Saliento que o Diploma Consumerista se aplica aos planos de saúde, de 

maneira que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas 

favoravelmente ao consumidor, como determina a Súmula 608, do STJ, 

assim redigida: “Súmula 608, STJ: Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por 

entidades de autogestão.” Nesse sentido se inclina a jurisprudência de 

nossos Tribunais Pátrios, vejamos: RECURSO INOMINADO. 

OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. NULIDADE DA 

CLÁUSULA CONTRATUTAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE EXCLUSÃO 

DA COBERTURA. PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que passou por episódios 

depressivos com tendência suicida, tendo encaminhado laudo médico 

solicitando a autorização do tratamento ao plano de saúde réu, contudo 

teve a cobertura negada. Pugna pela cobertura integral dos procedimentos 

solicitados, bem como pela nulidade da cláusula que prevê a exclusão do 

procedimento e pela condenação da parte ré ao pagamento de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. 2. Sentença que julgou 

parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade da cláusula 

contratual que deu fundamento à ré para a negativa de cobertura, bem 

como tornou definitiva a antecipação de tutela deferida, para determinar 

que a ré forneça as sessões médicas necessárias à autora. 3. Com 

efeito, trata-se de contrato de adesão regulado pelas normas 

consumeristas, constando às partes, respectivamente, a caracterização 

de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Logo, incontroversa a necessidade de 

interpretação das cláusulas em contratos de adesão da maneira mais 

favorável ao consumidor, a teor do artigo 47 do diploma consumerista. 5. 

Tem-se que se mostra abusiva, nos termos do art. 51, IV do CDC, a 

cláusula décima, alínea 'q' do plano de saúde da autora, que acarreta à 

beneficiária excessiva desvantagem. 6. Portanto, não se pode negar à 

segurada a cobertura de procedimento de eletroconvulsoterapia sob a 

alegação de que sua cobertura não se encontra prevista no rol de 

procedimentos da ANS. 7. Nesse sentido, é o precedente que envolve a 

parte ré em caso idêntico: Recurso Cível Nº 71006019731, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins 

Facchini, Julgado em 26/07/2016. 8. A sentença atacada merece ser 

confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 

nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007817620, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira 

Heerdt, Julgado em 29/11/2018) Diante do exposto, com fulcro no artigo 

300 do CPC, CONCEDO a tutela de urgência pretendida pela requerente 

para determinar à empresa requerida, UNIMED NORTE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, autorize a 

realização de exames e procedimentos necessários – 

Eletroconvulsoterapia, quando solicitados pelo médico psiquiatra 

assistente, sob pena de fixação de multa. No mais, recebo a inicial, eis que 

a primeira vista se mostra de acordo com os requisitos legais contidos no 

artigo 319 do Código de Processo Civil. Cite-se a requerida no endereço 

constante da inicial para comparecer à audiência de conciliação, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC, no dia 15/02/2019, às 14 horas, em observância aos ditames do 

artigo 334, do Código de Processo Civil. Na hipótese em que a conciliação 

restar infrutífera, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de contestação pela demandada. Após, caso na contestação seja alegado 

pela requerida qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC, 

intime-se a autora para, apresentar impugnação a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sendo lhe permitida a produção de prova, de acordo 

com o artigo 351 do CPC. Por ora, defiro à requerente os benefícios da 

gratuidade da justiça, eis que a princípio se mostra hipossuficiente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Às providências. Nova Mutum/MT, 12 de dezembro de 2018. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002242-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002242-38.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ONILDA APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos 

Efeitos da Tutela de Urgência proposta por Onilda Aparecida da Silva em 

desfavor de Estado de Mato Grosso e Município de Santa Rita do Trivelato. 

Considerando a recalcitrância do Estado de Mato Grosso em não fornecer 

à parte Autora o procedimento necessário ao seu tratamento, 

consequente mantença da sua vida, bem como as diligências por parte 

deste juízo no intuito de garantir o princípio do menor ônus ao erário, e 

diante da urgência da disponibilização do tratamento, DEFIRO o pedido da 

Requerente, para fins de: DETERMINAR a transferência do valor de R$ 

12.000,00 (doze mil reais) à Clinica e Microcirurgia de Olhos de Várzea 

Grande, conforme conta informada no Id. 17035598; DETERMINAR que a 

parte Requerente no prazo de 5 (cinco) dias apresente nota fiscal; 

DETERMINAR que a Clínica e Microcirurgia de Olhos de Várzea Grande, no 

prazo de 48 (quarente a oito) horas, disponibilize a parte Requerente o 

procedimento correlato, nos termos do contido no orçamento apresentado 

(I. 17035598); DETERMINAR que a Clínica e Microcirurgia de Olhos de 
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Várzea Grande, no prazo de 5 (cinco) dias, acoste aos autos a devida 

nota fiscal relacionada ao procedimento prestado, sob pena de 

responsabilização cível e criminal. Sem prejuízo do retro determinado, e em 

observância ao já expresso nos autos, ao Estado de Mato Grosso fica 

mantida a obrigação de prestar o necessário ao tratamento da Autora. Em 

seguida, intime-se a parte Requerida para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 17 de dezembro de 2018. Ana Helena Alves Porcel 

Ronkoski Juíza de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45995 Nr: 1413-55.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guarani Transportes e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o requerido pela parte Exequente à fl. 101, considerando o 

conteúdo da certidão à fl. 58, na qual consta o Senhor Antônio Lazáro de 

Castro como Patrono do Executado.

De modo que, determino a notificação da Ordem dos Advogados do Brasil 

do Estado de Goiás, subseção de Anápolis/GO para que informe no prazo 

de 15 (dias) o atual endereço profissional do Advogado Antônio Lazáro de 

Castro.

Determino ainda, a expedição de Carta Precatória para intimação do 

Patrono Antônio Lazáro de Castro da Executada para providenciar 

quitação do débito, sob pena de ser condenado por ato atentatório a 

dignidade da jurisdição.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112386 Nr: 7223-64.2017.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karlla Karine Gomes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela de evidência, cabe 

enfrentar, inicialmente, os seus requisitos, nos termos do artigo 311, inciso 

II, do Código de Processo Civil, com redação “in verbis”Nessa faceta, para 

o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de evidência basta a 

comprovação documental dos fatos narrados e a existência de tese 

jurídica já firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante.Sobre o tema, disserta Daniel Amorim Assumpção Neves:“O 

inciso II do art. 311 traz nova hipótese de tutela da evidência, inexistente 

no sistema do CPC/1973: as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante. Fica nessa segunda hipótese 

evidenciada a necessidade de probabilidade de existência do direito do 

autor, elemento essencial da tutela de evidência. O legislador tomou o 

cuidado de exigir essa probabilidade tanto no aspecto fático como no 

jurídico, exigindo prova documental para comprovar os fatos alegados e 

tese jurídica já firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de 

Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: 

Método, 2015. p. 249) (Sem grifos no original).Veja-se que é exigida a 

apresentação de prova documental aliada à tese jurídica, de modo que é 

imprescindível o preenchimento de ambos os requisitos, não podendo o 

Juízo basear-se tão somente nas alegações da parte Autora, as quais 

carecem de prova a ensejar o deferimento da medida postulada.Dessa 

feita, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de evidência, 

eis que em dissonância com a disposição legal, forte no art. 311, II, do 

Código de Processo Civil.Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes.De mais 

a mais, deixo de designar audiência de conciliação em observância ao teor 

do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93551 Nr: 2189-45.2016.811.0086

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Garbin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos, etc.

A hipótese não permite o julgamento antecipado do mérito, razão pela qual 

se torna necessária a realização de audiência de instrução para melhor 

esclarecimento dos fatos.

Assim sendo, designo audiência de instrução a realizar-se no 13 de 

fevereiro de 2019, às 13h30min devendo ser intimadas as partes para 

comparecerem, esclarecendo que cada uma poderá arrolar até 3 [três] 

testemunhas que deverão comparecer independentemente de intimação 

do juízo [art. 455 do CPC].

Esclareço, ainda, que não comparecendo a parte Reclamante, o processo 

será extinto, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 e não 

comparecendo as partes Reclamadas, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz, consoante se extrai do artigo 20 da mesma lei.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98185 Nr: 5238-94.2016.811.0086

 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 DE São J R Claro MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Sinski, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como do despacho retro, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a Advogada da Parte Ré, Dra. Malu 

Macedo Mallmann, OAB/MT 21.511-O, para oferecer Alegações Finais, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Diego Francisco de Campos

Gestor Judiciário

Portaria nº. 43/2017/DF/NM

Juizado Especial de Nova Mutum - MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 98185 Nr: 5238-94.2016.811.0086

 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 DE São J R Claro MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Sinski, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 “Vistos.

Vistas ao Ministério Público para oferecer alegações finais no prazo de 05 

dias, após à defesa para a mesma finalidade no mesmo prazo.

 Cumpra-se.”

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002242-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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ONILDA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002242-38.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ONILDA APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos 

Efeitos da Tutela de Urgência proposta por Onilda Aparecida da Silva em 

desfavor de Estado de Mato Grosso e Município de Santa Rita do Trivelato. 

Considerando a recalcitrância do Estado de Mato Grosso em não fornecer 

à parte Autora o procedimento necessário ao seu tratamento, 

consequente mantença da sua vida, bem como as diligências por parte 

deste juízo no intuito de garantir o princípio do menor ônus ao erário, e 

diante da urgência da disponibilização do tratamento, DEFIRO o pedido da 

Requerente, para fins de: DETERMINAR a transferência do valor de R$ 

12.000,00 (doze mil reais) à Clinica e Microcirurgia de Olhos de Várzea 

Grande, conforme conta informada no Id. 17035598; DETERMINAR que a 

parte Requerente no prazo de 5 (cinco) dias apresente nota fiscal; 

DETERMINAR que a Clínica e Microcirurgia de Olhos de Várzea Grande, no 

prazo de 48 (quarente a oito) horas, disponibilize a parte Requerente o 

procedimento correlato, nos termos do contido no orçamento apresentado 

(I. 17035598); DETERMINAR que a Clínica e Microcirurgia de Olhos de 

Várzea Grande, no prazo de 5 (cinco) dias, acoste aos autos a devida 

nota fiscal relacionada ao procedimento prestado, sob pena de 

responsabilização cível e criminal. Sem prejuízo do retro determinado, e em 

observância ao já expresso nos autos, ao Estado de Mato Grosso fica 

mantida a obrigação de prestar o necessário ao tratamento da Autora. Em 

seguida, intime-se a parte Requerida para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 17 de dezembro de 2018. Ana Helena Alves Porcel 

Ronkoski Juíza de Direito em Substituição Legal

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88361 Nr: 3992-97.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Klevisson Kennedy da Silva 

Siqueira - OAB:AL 12.208

 “Vistos. Ante ao fato da Carta Precatória expedida para citação/intimação 

e cumprimento do mandado de prisão em desfavor do réu ter sido 

cumprida apenas parcialmente, conforme teor da certidão retro, determino 

a expedição de nova Carta Precatória, desta vez para a comarca de São 

Luís do Quitunde/AL, onde o réu encontra-se atualmente recolhido, para 

que este seja citado da presente ação e intimado para oferecer resposta a 

acusação e da audiência para oitiva da vítima (depoimento sem dano), que 

redesigno para o dia 09 de janeiro de 2019, às 17:00. No ato da citação, o 

oficial deverá indagar se o réu tem advogado constituído ou se precisa 

dos serviços da Defensoria Pública. Determino seu recambiamento para 

esta comarca. Oficie-se a SEJUDH para que providencie o necessário. 

Considerando que a vítima foi intimada mas não compareceu 

injustificadamente ao ato, promova-se a sua condução coercitiva 

juntamente com seu responsável legal. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115798 Nr: 1710-81.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kaique Guimarães Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela 

Defesa do réu Kaique Guimarães Domingos.

A Defesa do acusado insurgiu-se contra o decreto prisional e ingressou 

com pedido de Revogação da prisão preventiva c/c pedido de liberdade 

provisória, sob o argumento de que o enclausuramento provisório é 

medida extremamente drástica, devendo ser reservada para os casos 

excepcionais, e, ainda, alegou ausência de requisitos autorizadores para 

sua manutenção.

Argumentou que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado 

pautou-se na conveniência da instrução criminal, a qual já está sendo 

finalizada, pelo que não haveria motivos para manutenção da segregação 

cautelar.

Por fim, a Defesa avoca a existência de predicados pessoais favoráveis 

ao acusado, tais como possibilidade de ocupação lícita e residência fixa 

no distrito da culpa, além de seu desejo de retornar aos estudos e prestar 

auxílio à sua filha.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do 

pedido, conforme parecer de fls. 178/181.

É o necessário relato.

Decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido formulado não 

merece ser acolhido, mormente porque inexiste alteração na situação 

fático-jurídica que ensejou a decretação da prisão do autuado, 

entendimento corroborado, inclusive, pelo E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que denegou a ordem de habeas corpus (fls. 121), 

pautada em pedido semelhante.

 No caso em apreço, há provas da materialidade do cometimento de crime 

gravíssimo, consistente na tentativa de homicídio qualificado, e indícios 

suficientes de autoria em relação ao acusado, o que deixa estreme de 

dúvidas a necessidade de se ver garantida a ordem pública, por força da 

gravidade do crime alegadamente praticado, bem como das circunstâncias 

do caso concreto, e, ainda, diante da natural intranquilidade social que 

decorre do não-aprisionamento de autores de crime desse jaez.

Releve-se, por oportuno, que a arguição de que o acusado está escoltado 

por condições pessoais que lhe são favoráveis, per se, não são 

garantidoras da liberdade vindicada, mormente se confrontado com 

elementos outros a recomendarem a manutenção da segregação 

provisória. Veja-se:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco 

impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum 

libertatis. (ENUNCIADO N.º 43 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - TJMT).

Neste diapasão, vislumbra-se a presença do periculum libertatis, 

evidenciado pela necessidade de se assegurar a ordem pública, valendo 

frisar que a ordem pública abrange também a necessidade de se acautelar 

o meio social, bem como de preservar a própria credibilidade da justiça, 

especialmente tendo-se em conta a gravidade em concreto que marca a 

prática delitiva atribuída ao acusado.

É bem de ver, pois, que o delito em comento desvela-se de gravidade 

extremada - execução sumária e impiedosa, a recomendar reprovação 

veemente da conduta, justificando, por razões óbvias, o aprisionamento 

combatido.

Em que pese o caráter excepcional, de resto, consubstancial à privação 

cautelar da liberdade, pois demonstrados os pressupostos e motivos 

autorizadores da medida, bem como indicados os fatos concretos que dão 

suporte à sua imposição, tal qual, na hipótese dos autos, vem de ser 

imperioso o claustro do acusado.

Ademais, justifica-se a imposição da prisão preventiva pois, como 

sedimentado em farta jurisprudência dos Tribunais Superiores, atos 

infracionais pretéritos, que consubstanciam forte indicativo de dedicação 

à atividades criminosas, justificam a imposição de segregação cautelar 

como forma de se evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem 

pública.

Desta feita, o fato de o acusado possuir anotações anteriores pela prática 

de atos infracionais, inclusive por conduta semelhante, é circunstância 
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que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de 

crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir.

Nesse sentido, cito:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO 

EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE 

MENORES. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO DE 

REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTRO DE CRIMES E ANOTAÇÕES DE ATOS 

INFRACIONAIS. CRITÉRIOSADOTADOS NO RHC N. 63.855/MG. 

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. 

Consoante entendimento firmado pela 3ª Seção do Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento do RHC n. 63.855/MG, não constitui constrangimento 

ilegal a manutenção da custódia ante tempus com fulcro em anotações 

registradas durante a menoridade do agente se a prática de atos 

infracionais graves, reconhecidos judicialmente e que não distam da 

conduta em apuração, é apta a demonstrar a periculosidade do 

custodiado. 4. Recurso não provido. (RHC 76.801/MG, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 

29/11/2016, grifei.)

No mais, frise-se que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram 

que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal 

não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. O 

mesmo entendimento é perfilhado pelas Cortes Superiores, a exemplo 

deste precedente:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE 

CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte 

Superior de Justiça, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos 

do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Não é ilegal o 

encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, 

em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro de 

legitimidade à custódia. 3. Nesse contexto, indevida a aplicação de 

medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para 

resguardar a ordem pública. 4. Recurso a que se nega provimento. (RHC 

68.535/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 

TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016).

Outrossim, muito embora a instrução processual esteja sendo encerrada, 

tal fato, por si só, não é motivo ensejador para a concessão de liberdade 

ao acusado, visto que, a decisão que decretou sua prisão preventiva não 

se pautou apenas na conveniência da instrução processual, mas, 

sobretudo, na garantia da ordem pública e no afastamento da reiteração 

criminosa, em decorrência da demonstrada periculosidade do autuado.

 Assim, verifico que a prisão preventiva decretada em desfavor do 

acusado foi realizada em observância às disposições legais, e que os 

motivos ensejadores da mesma permanecem inalterados, pelo que o ato 

demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, mormente 

como forma de garantir a ordem pública.

Reitera-se, por oportuno, que outras medidas não atenderiam ao binômio 

da necessidade e da adequação nos termos do art. 282, inciso I e II, nem 

seriam capazes de acautelar o meio social, sendo imperiosa, portanto, a 

manutenção da prisão preventiva do acusado.

Isto posto, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido 

formulado pela Defesa, e MANTENHO a prisão preventiva decretada em 

desfavor do acusado Kaique Guimarães Domingos.

 Em tempo, certifique-se o gestor quanto ao cumprimento das cartas 

precatórias expedidas ou o decurso do prazo assinalado para o devido 

cumprimento e, já tendo este decorrido, remetam os autos às partes para 

alegações finais.

 Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115538 Nr: 1599-97.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Nascimento Neto Filho, Manoel Jose 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Eduardo Cesar Stefani - OAB:MT 21.681, 

Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 (...) Desta forma, não verifico a existência de flagrante ilegalidade capaz 

de justificar o relaxamento/revogação da custódia.Isto posto, em 

consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido formulado pela 

Defesa e MANTENHO a prisão preventiva do acusado Antônio do 

Nascimento Neto Filho.Intimem-se. Após, conclusos para 

sentença.Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120224 Nr: 3766-87.2018.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFL, WLN, FFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Nevio Pegoraro - OAB:MT 6.904

 Vistos.

Considerando que o Relatório Técnico Final encartado aos autos às fls. 

341/483 trata-se da versão original do Relatório, oriundo da medida 

cautelar de interceptação telefônica de código 118465, promova-se seu 

desentranhamento e juntada nos autos próprios.

Em tempo, conforme determinação de fls. 325, em razão do conteúdo do 

relatório em questão possuir estrita relação com os autos em apreço, 

determino, desde logo, a extração de cópia do mesmo e posterior juntada 

nestes.

 Após, vistas às partes para oferecerem alegações finais no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116332 Nr: 2008-73.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivaldo Willian Alves da Silva, Eliel Marcos 

Valeriano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 

18.701

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que há colidência entre as 

autodefesas dos réus Olivado William Alves da Silva e Eliel Marcos 

Valeriano, consoante o que afirmaram em seus interrogatórios em juízo, 

tanto assim, que na audiência de instrução e julgamento cada réu foi 

representado por Defensor Público distinto.

Isto posto, a fim de evitar nulidades insanáveis ao processo, declaro a 

nulidade das alegações finais de fls. 205/208, visto que firmadas por uma 

única Defensora em nome de ambos os réus.

Considerando que atualmente apenas uma Defensora Pública atua nesta 

Comarca, nomeio-a para exercer a defesa do réu Olivaldo William Alves da 

Silva e nomeio para exercer a defesa dativa do réu Eliel Marcos Valeriano, 

o Dr. Roberson Siqueira de Melo, e arbitro-lhe honorários no valor 

correspondente a 03 URHs para oferecer alegações finais a esse réu.

Novas vistas às Defesas para oferecimento de alegações finais e após 

conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 48062 Nr: 3486-97.2010.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFdS, SdO, AP, HSS, FIPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Anedio Aparecido Tosta - OAB:MT 4.855, Fernando 

Henrique Mazo Fávero - OAB:MT 10.262-B, Paulo de Almeida Vilela 

- OAB:MT / 9.538, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 547 de 792



 Ante o teor da certidão de fl. retro, intime-se novamente a Defesa dos 

réus Wellington Fontes da Silva, Sidney de Oliveira, Airton Pessi e 

Henrique Souza Santos, para no prazo legal, apresentar memoriais finais 

escritos, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 265, “caput”, do 

CPP, que desde já arbitro em 10 (dez) salários mínimos.

Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intime-se pessoalmente o 

acusado, para que, se assim desejar, constitua novo patrono no prazo de 

05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 

seja informado de que será assistido pelo Defensor Público atuante nesta 

Comarca, advertindo-o, ainda, de que o transcurso “in albis” do prazo 

supracitado ensejara a remessa dos autos à Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 94830 Nr: 2956-83.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenildo Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:MT 22.746

 Vistos.

 Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de Elenildo 

Lopes dos Santos, pela suposta prática do crime previsto no 157, §2º, 

incisos I e V do Código Penal.

 O acusado foi devidamente citado (fl. 63), pelo que a Defesa apresentou 

resposta à acusação às fls. 70/78, alegando preliminarmente a inépcia da 

inicial, por ausência de justa causa.

É o breve relatório.

 Decido.

No presente caso, constato a existência de lastro probatório mínimo e a 

circunstância de que os fatos narrados constitui crime. Uma vez reunidos 

esses requisitos, a denúncia deve ser recebida, deflagrando-se a ação 

penal. Somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a real 

prática dos fatos descritos, a participação e o elemento subjetivo da ação 

do denunciado, bem como sua eventual adequação ao tipo em cuja 

sanção restou incursa, respeitada a ampla defesa e sob o crivo do 

contraditório.

Quanto às demais alegações expendidas pela Defesa, verifico que estas 

carecem de dilação probatória por cuidar-se, em síntese, do mérito da 

ação, razão pela qual inoportuno o momento processual para sua análise, 

frente o princípio da busca da verdade real.

Destarte, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, e ainda por inexistir outras questões 

de ordem material ou processual que possam impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 27 de junho de 2019, às 16h30min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 98366 Nr: 5352-33.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Secchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

 Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de 

Geovane Secchi, pela suposta prática do crime previsto no artigo 147 do 

Código Penal, aplicando-se os preceitos da Lei 11.340/06.

A Defesa apresentou resposta à acusação às fls. 90/110, vindo este a 

requerer que a inicial acusatória seja rejeitada e que o acusado seja 

absolvido sumariamente das acusações imputadas, com fundamento no 

artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público em manifestação de fl. 120, pugna pelo afastamento 

da preliminar arguida pela defesa, com o prosseguimento da ação penal.

É o breve relatório.

 Decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao 

pedido da defesa, que alega ausência de justa causa para o 

prosseguimento do feito, contudo a denúncia oferecida preenche todos os 

requisitos dispostos no artigo 41 do Código de Processo Penal, sendo esta 

respaldada pelos depoimentos prestados em sede policial, bem como o 

depoimento da vítima.

 Desta forma, o mérito da ação só poderá ser apreciado após a produção 

de provas, pelo que afasto a preliminar arguida pela defesa, com o 

conseguinte prosseguimento da ação penal.

Destarte, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, e ainda por inexistir outras questões 

de ordem material ou processual que possam impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 27 de junho de 2019, às 15h00min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Ademais, expeça-se mandado de citação ao acusado, para a 

regularização dos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 124127 Nr: 5461-76.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciliano Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nevio Pegoraro - OAB:MT 

6.904

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 28/03/2019, às 17h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 124391 Nr: 5586-44.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GONÇALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 28/02/2019, às 17h15min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 124436 Nr: 5609-87.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Florense, Cleber Bertholini Aguilar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.
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Designo audiência para o dia 07/02/2019, às 17h45min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105386 Nr: 3480-40.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN ALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA RIOS MARIANO 

CARDOSO ALVARES - OAB:24033, PAULA NUNES DE OLIVEIRA - 

OAB:23506-O/MT, PRISCILA MACHADO - OAB:23074/O

 Vistos.

Intime-se o denunciado, por suas procuradoras para manifestar se aceita 

a proposta de suspensão condicional do processo ofertada pelo Ministério 

Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79039 Nr: 1294-15.2016.811.0012

 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: TELMA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACILON RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21.455-A/MT, RODRIGO GONÇALVES DINIZ - OAB:46420/GO, 

VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAÚJO - OAB:20460/MT, WANDE 

ALVES DINIZ - OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 Ante o exposto, RESOLVO o mérito e DECRETO a interdição de ACILON 

RODRIGUES DE SOUZA, qualificado nos autos, declarando-o relativamente 

incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do 

artigo 4º, inciso III do Código Civil e, de acordo com o artigo 1.775, § 1º, do 

citado codex, nomeio como sua curadora TELMA RODRIGUES DE 

SOUZA.Nos moldes do art. 755, inciso I, do CPC, fixo como limites da 

curatela a administração dos bens/patrimônio do curatelado e a realização 

de negócios jurídicos em seu nome.A curatela não abrange as causas 

descritas no art. 6º da lei n. 13.146/15. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil, inscreva-se a presente 

sentença no registro civil de pessoas naturais e publique-a na rede 

mundial de computadores, no sítio do tribunal e na plataforma de editais do 

CNJ, onde permanecerá por seis meses, bem como na imprensa local e 

diário oficial, por três vezes, com intervalos de dez dias.Conste no edital 

os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 

curatela.Custas pela parte autora.Em face da assistência judiciária 

deferida à parte autora, determino a suspensão da cobrança da sua 

condenação pelo prazo de cinco anos ou até a data em que não mais fizer 

jus aos benefícios, nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50.P.R.I.C.Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71840 Nr: 1436-53.2015.811.0012

 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: MPDS, WDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de divórcio litigioso, c/c guarda e alimentos, com pedido 

liminar, proposta por Warley da Silva Batista, então menor impúbere, 

representado por sua genitora Marilene Pereira da Silva Batista, em face 

de Reginaldo Batista de Almeida, todos qualificados nos autos.

Em ref. 41, a parte exequente pugnou pela extinção do presente feito, uma 

vez existir outra ação, referente às mesmas partes, causa de pedir e 

pedido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público informou não possuir 

interesse no feito, tendo em vista a maioridade civil atingida pelo autor (ref. 

45).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

O inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, prevê que o 

processo será extinto sem o julgamento de mérito quando ocorrer 

litispendência.

Extrai-se da petição de ref. 41, que a parte autora ajuizou ação idêntica, 

com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, sob Código 102612, em 

trâmite na Segunda Vara da Comarca de Água Boa.

Ambas as ações possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Nos termos do artigo 337, parágrafos 1º, 2º e 3º, do Código de Processo 

Civil, a extinção da presente ação é medida de rigor, em razão da 

litispendência constatada, bem como diante da desistência da ação pela 

parte exequente.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito da 

causa.

Ciência ao MP.

Condeno a parte exequente a eventuais custas remanescentes. Caso a 

parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança pelo 

prazo de cinco anos.

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): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87071 Nr: 780-28.2017.811.0012

 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: RITA BATISTA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ 

BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO BATISTA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da petição de 

ref.52/53 e impugnar a contestação apresentada à ref.60, no prazo legal, 

conforme dispõe o artigo 351 do Código de Processo Civil.

 Após, com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de 

Processo Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) 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 nos autos.

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.

Intime-se. Cumpra-se.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92956 Nr: 4285-27.2017.811.0012

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 
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Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÀJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, alegando omissão na sentença prolatada à ref. 

11, quanto à entrega do veículo mediante depósito.

 Requer seja sanada a omissão para que a entrega do veículo automotor 

seja condicionado à nomeação da requerente como depositária do bem.

A defesa técnica da requerente não se opôs ao pedido.

É o relatório. Fundamento e decido.

Recebo os embargos, uma vez que tempestivos e presentes os demais 

pressupostos legais de admissibilidade.

Analisada a sentença embargada, verifico assistir razão à embargante em 

relação à omissão apontada.

Supro a omissão constatada, passando a incluir na sentença que a 

requerente fica nomeada como depositária do bem.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso, acolhendo os embargos de 

declaração para incluir na sentença a nomeação da requerente, Ligiane de 

Sousa Pereira, qualificada nos autos, como depositária do veículo modelo 

Fiesta Flex, Marca: Ford, RENAVAM 900586400, Chassi 

9BFZF10A478024484, ano de fabricação: 2006, ano modelo: 2007, cor 

preta, placa: MEQ1098.

As demais disposições da sentença ficam inalteradas.

Lavre-se o termo de restituição.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se a parte autora e seu Advogado.

Após, nada mais havendo, arquivem-se os presentes autos com baixa na 

distribuição.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 106005 Nr: 3780-02.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDINILIA MAIA DA SILVA, LINDAURA FRANCISCA DE 

MORAES, MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT, MAURO FRANCISCO DE 

MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe foi implantado nas varas 

cíveis da comarca de Nova Xavantina - MT a partir das 12 horas do dia 

21.05.2018.

Nestes termos, a utilização de tal plataforma eletrônica se tornou 

obrigatória para a distribuição de novas ações a partir das 12 horas do dia 

21.06.2018, nos termos do artigo 2º, caput, da Portaria n.º 

244/2018-PRES.

Posto isso, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO da presente 

ação, eis que distribuída de forma inadequada.

Intime-se, a parte autora, por intermédio de seu patrono e via DJe, para 

que providencie a correta distribuição por meio da plataforma eletrônica 

adequada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 106013 Nr: 3785-24.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARIA RESENDE LIMA, VALDIR CAMILO DA 

SILVA, WALMIR ARRUDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe foi implantado nas varas 

cíveis da comarca de Nova Xavantina - MT a partir das 12 horas do dia 

21.05.2018.

Nestes termos, a utilização de tal plataforma eletrônica se tornou 

obrigatória para a distribuição de novas ações a partir das 12 horas do dia 

21.06.2018, nos termos do artigo 2º, caput, da Portaria n.º 

244/2018-PRES.

Posto isso, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO da presente 

ação, eis que distribuída de forma inadequada.

Intime-se, a parte autora, por intermédio de seu patrono e via DJe, para 

que providencie a correta distribuição por meio da plataforma eletrônica 

adequada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 106011 Nr: 3783-54.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONY ALVES DE OLIVEIRA, MARCIA APARECIDA 

SPOHR, MÔNICA FERREIRA DE MOURA, MIRIAN FERREIRA DOS SANTOS 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe foi implantado nas varas 

cíveis da comarca de Nova Xavantina - MT a partir das 12 horas do dia 

21.05.2018.

Nestes termos, a utilização de tal plataforma eletrônica se tornou 

obrigatória para a distribuição de novas ações a partir das 12 horas do dia 

21.06.2018, nos termos do artigo 2º, caput, da Portaria n.º 

244/2018-PRES.

Posto isso, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO da presente 

ação, eis que distribuída de forma inadequada.

Intime-se, a parte autora, por intermédio de seu patrono e via DJe, para 

que providencie a correta distribuição por meio da plataforma eletrônica 

adequada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105965 Nr: 3766-18.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS DOS SANTOS, JOAQUIM 

MENDONÇA DA SILVA, CLAUDIMAR PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe foi implantado nas varas 

cíveis da comarca de Nova Xavantina - MT a partir das 12 horas do dia 

21.05.2018.

Nestes termos, a utilização de tal plataforma eletrônica se tornou 

obrigatória para a distribuição de novas ações a partir das 12 horas do dia 

21.06.2018, nos termos do artigo 2º, caput, da Portaria n.º 

244/2018-PRES.

Posto isso, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO da presente 

ação, eis que distribuída de forma inadequada.

Intime-se, a parte autora, por intermédio de seu patrono e via DJe, para 

que providencie a correta distribuição por meio da plataforma eletrônica 

adequada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103475 Nr: 2310-33.2018.811.0012
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 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: ABES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCBDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer acompanhado de sua 

advogada à audiência de conciliação no CEJUSC dia 24/01/2019, às 

09h30m (MT).

INTIMAÇÃO da mesma para que no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos 

autos documentos pessoais dos menores, eis que a presente ação 

regulamenta guarda e visitas dos infates.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78249 Nr: 987-61.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS LUIZ DA SILVA, Cpf: 

50368729087, Rg: 1050008398, Filiação: Tereza Garmen Mazutti e Altilino 

Luiz da Silva, data de nascimento: 21/10/1970, brasileiro(a), natural de 

Nonoai-RS, casado(a), empresário, Telefone (66) 9986-5590. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR, 

presentes os pressupostos legais, o acusado CARLOS LUIZ DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, nas penas do artigo 129, §9º, do 

Código Penal c/c Lei 11.340/2006.Passo à dosimetria da pena do réu 

quanto ao delito de lesão corporal, atenta aos comandos insertos nos 

artigos 59 e 68 do Código Penal.Impõe-se a análise das circunstâncias 

contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: Culpabilidade – 

transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve 

interferir na fixação da pena; Antecedentes – as certidões anexas aos 

autos atestam que o acusado é tecnicamente primário; No que se refere à 

conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos 

concretos para aferi-las; Os motivos dos crimes são próprios do tipo 

penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às circunstâncias, nada 

existe a ser considerado que já não integre os tipos penais do delito em 

tela. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não 

exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O 

comportamento da vítima igualmente não requer valoração extrapenal. O 

delito de lesão corporal decorrente de violência doméstica possui pena 

privativa de liberdade abstratamente cominada em 03 (três) meses a 3 

(três) anos de detenção.Assim, em razão de inexistirem circunstâncias 

judiciais desfavoráveis ao réu, aplico a pena base no mínimo legal, em 03 

(três) meses de detenção. Em segunda fase, não há circunstâncias 

agravantes. De outro lado, há a circunstância atenuante da confissão. 

Todavia, observando-se a Súmula 231 do STJ, mantenho a pena no mínimo 

legal, em 03 (três) meses de detenção.Em terceira fase, não há causa de 

aumento ou de diminuição de pena, de modo que torno a pena definitiva em 

03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.Do Regime Inicial de Cumprimento de 

PenaO regime inicial será o aberto, forte no art. 33, §2º, alínea “c” do 

CP.Da DetraçãoTendo em vista o regime inicial aplicado, deixo de operar a 

detração, a fim de que possa ser realizada pelo juízo da execução 

penal.Da Pena Restritiva de Direito e do SursisIncabível a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois houve violência à 

pessoa quando da prática do crime. No entanto, cabível o “sursis” previsto 

no artigo 77 do Código Penal, eis que o acusado atende aos requisitos 

previstos nos incisos I, II e III do referido artigo. Todavia, deixo de aplica-lo 

para, em audiência admonitória no juízo da execução penal, ser verificado 

se o réu o aceitará.Do Direito De Recorrer Em LiberdadeAusentes os 

fundamentos da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer 

em liberdade.Valor Mínimo Para Reparação Dos DanosAnte a inexistência 

de dilação probatória quanto ao prejuízo material sofrido pela vítima, deixo 

de fixar valor mínimo para reparação dos danos, conforme determinado 

pelo CPP, artigo 387, inciso IV, sem prejuízo de, caso queira, a vítima 

discutir tal matéria no juízo cível.Em razão da insuficiência de recurso do 

acusado, isento-o do pagamento das custas judiciais.Transitada em 

julgado a presente decisão, certifique-se e:- expeça-se guia definitiva de 

execução;- oficie-se ao TRE/MT para as anotações cabíveis;Ademais, nos 

termos do artigo 201, §2º, do CPP, intime-se a vítima da sentença.Após, 

nada mais havendo, arquivem-se estes autos com as baixas e 

informações necessárias.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, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 04 de dezembro de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77100 Nr: 578-85.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOAQUIM DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO JOAQUIM DE ARAÚJO, Cpf: 

32768303100, Rg: 319.463, Filiação: Belarmino Joaquim de Araújo e Luzia 

Fernanders de Araújo, data de nascimento: 16/11/1962, brasileiro(a), 

natural de Jussara-GO, convivente, pedreiro, Telefone (66) 9248-5986. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR, 

presentes os pressupostos legais, o acusado ANTONIO JOAQUIM DE 

ARAÚJO, devidamente qualificado nos autos, nas penas dos artigos 147, 

“caput”, e 129, §9º, ambos, do Código Penal c/c Lei 11.340/2006.Passo à 

dosimetria da pena do réu quanto ao delito de lesão corporal, atento aos 

comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.Impõe-se a análise 

das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim 

dispostas: Culpabilidade – transparece ser a normal à espécie delituosa, 

motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; Antecedentes – 

as certidões anexas aos autos atestam que o acusado é tecnicamente 

primário; No que se refere à conduta social e a personalidade, inexistem 

nos autos elementos concretos para aferi-las; Os motivos do crime são 

próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às 

circunstâncias, nada existe a ser considerado que já não integre o tipo 

penal do delito em tela. Quanto às consequências do delito, são normais à 

espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo 

legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer valoração 

extrapenal. O delito de lesão corporal decorrente de violência doméstica 

possui pena privativa de liberdade abstratamente cominada em 03 (três) 

meses a 3 (três) anos de detenção.Assim, em razão de inexistirem 

circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, aplico a pena base no 

mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção. Em segunda fase, não há 

circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas, de 

modo que mantenho a pena aplicada em 03 (três) meses de detenção.Em 

terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena, de 

modo que torno a pena definitiva em 03 (TRÊS) MESES DE 

DETENÇÃO.Passo à dosimetria da pena do réu quanto ao delito de 

ameaça, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código 

Penal.Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do 

Código Penal, assim dispostas: Culpabilidade – transparece ser a normal à 

espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; 

Antecedentes – as certidões anexas aos autos atestam que o acusado é 

tecnicamente primário; No que se refere à conduta social e a 

personalidade, inexistem nos autos elementos concretos para aferi-las; 
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Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser 

valorado. Quanto às circunstâncias, nada existe a ser considerado que já 

não integre o tipo penal do delito em tela. Quanto às consequências do 

delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que 

aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não 

requer valoração extrapenal.O delito de ameaça possui pena privativa de 

liberdade de um a seis meses de detenção, ou multa.Assim, em razão de 

inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, aplico a pena 

base em 01 (um) mês de detenção.Em segunda fase, não há circunstância 

atenuante a ser considerada. De outro lado, há a circunstância agravante 

prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, de modo que 

agravo a pena do réu, passando a dosá-la em 1 (um) mês e 10 (dez) dias 

de detenção.Em terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição 

de pena, de modo que torno a pena definitiva em 01 (UM) MÊS e 10 (DEZ) 

DIAS DE DETENÇÃO.Do concurso material de crimes (art. 69, 

CP).Reconheço o concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, 

“caput”, do Código Penal, razão pela qual somo as penas aplicadas, 

ficando o réu condenado a 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de 

detenção.Do Regime Inicial de Cumprimento de PenaO regime inicial será o 

aberto, forte no art. 33, §2º, alínea “c” do CP.Da detraçãoNão há operação 

de detração a ser realizada, pois o réu não foi preso.Da Pena Restritiva de 

Direito e do SursisIncabível a substituição da pena privativa de liberdade 

por restritivas de direito, pois houve violência à pessoa quando da prática 

dos crimes. No entanto, cabível o “sursis” previsto no artigo 77 do Código 

Penal, eis que o acusado atende aos requisitos previstos nos incisos I, II e 

III do referido artigo. Todavia, deixo de aplica-lo para, em audiência 

admonitória no juízo da execução penal, ser verificado se o réu o 

aceitará.Do Direito De Recorrer Em LiberdadeNão presentes os 

fundamentos da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer 

em liberdade.Valor Mínimo Para Reparação Dos DanosAnte a inexistência 

de dilação probatória quanto ao prejuízo material sofrido pela vítima, deixo 

de fixar valor mínimo para reparação dos danos, conforme determinado 

pelo CPP, artigo 387, inciso IV, sem prejuízo de, caso queira, a vítima 

discutir tal matéria no juízo cível.Em razão da insuficiência de recurso do 

acusado, isento-o do pagamento das custas judiciais.Transitada em 

julgado a presente decisão, certifique-se e:- expeça-se guia definitiva de 

execução;- oficie-se ao TRE/MT para as anotações cabíveis;Após, nada 

mais havendo, arquivem-se estes autos com as baixas e informações 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 04 de dezembro de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73339 Nr: 2091-25.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE DA ROCHA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:20.354-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSUE DA ROCHA CARDOSO, Cpf: 

02184779105, Rg: 19495064, Filiação: Marta da Rocha Cardoso e 

Sebastião Soares Cardoso, data de nascimento: 21/04/1986, brasileiro(a), 

natural de Nova Xavantina-MT, casado(a), cerqueiro, Telefone 

6699374028. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal 

para condenar o acusado JOSUÉ DA ROCHA CARDOSO, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas dos artigos 129, §9º e 147, “caput”, 

ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.Impõe-se a 

análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim 

dispostas: CULPABILIDADE – transparece ser normal às espécies 

delituosas, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena. 

ANTECEDENTES – o acusado é tecnicamente primário. Em relação à 

CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE, inexistem nos autos elementos 

concretos para aferi-las. Os MOTIVOS dos crimes são próprios dos tipos 

penais, nada havendo a ser valorado. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime são 

normais à espécie delitiva. As CONSEQUÊNCIAS do delito não extravasam 

ao previsto no tipo. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não contribuiu para a 

prática do crime.O delito de lesão corporal decorrente de violência 

doméstica possui pena privativa de liberdade abstratamente cominada em 

03 (três) meses a 3 (três) anos de detenção.Assim, em razão de 

inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, aplico a pena 

base no mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção. Em segunda fase, 

não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. De outro lado, 

há a atenuante da confissão. Todavia, nos termos da Súmula 231 do STJ, 

deixo de minorar, pois fixada no mínimo legal. Assim, mantenho a pena 

aplicada em 3 (três) meses de detenção.Em terceira fase, não havendo 

causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a PENA DEFINITIVA 

em 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.O delito de ameaça possui pena 

privativa de liberdade de um a seis meses de detenção, ou multa.As 

circunstâncias judiciais são idênticas às relatadas acima.Assim, em razão 

de inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, aplico a pena 

base em 01 (um) mês de detenção.Em segunda fase, não há 

circunstâncias atenuantes a serem consideradas. De outro lado, há a 

agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, de 

modo que agravo a pena do réu, passando a dosá-la em 1 (um) mês e 25 

(vinte e cinco) dias de detenção.Em terceira fase, não havendo causa de 

aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitiva em 01 (um) mês 

e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.Reconheço o concurso material de 

crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual somo as 

penas aplicadas, ficando o réu condenado a 4 (quatro) meses e 25 (vinte 

e cinco) dias de detenção.O regime inicial será o aberto, forte no art. 33, 

§2º, alínea “c” do CP.Tendo em vista o regime inicial aplicado, deixo de 

operar a detração, a fim de que possa ser realizada pelo juízo da 

execução penal.Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direito, pois houve violência à pessoa quando da prática do 

crime. No entanto, cabível o “sursis” previsto no artigo 77 do Código Penal, 

eis que o acusado atende aos requisitos previstos nos incisos I, II e III do 

referido artigo. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.Ante a 

inexistência de dilação probatória quanto ao prejuízo material sofrido pela 

vítima, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos, conforme 

determinado pelo CPP, artigo 387, inciso IV, sem prejuízo de, caso queira, 

a vítima discutir tal matéria no juízo cível.Em razão da insuficiência de 

recurso do acusado, isento-o do pagamento das custas 

judiciais.Transitada em julgado a presente decisão, certifique-se e:- 

expeça-se guia definitiva de execução;- oficie-se ao TRE/MT para as 

anotações cabíveis;Após, nada mais havendo, arquivem-se estes autos 

com as baixas e informações necessárias.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, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 03 de dezembro de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94013 Nr: 4830-97.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA RODRIGUES DE SOUZA, ACILON RODRIGUES 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA STEFANIE TEREBINTO 

DE ARAUJO - OAB:OAB/MT 20460, WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

O julgamento do feito de código nº 79039, pelo qual se busca a interdição 

do autor, impede o sentenciamento dos presentes autos, haja vista que um 

dos fundamentos do alegado direito autoral é sua incapacidade ser, ou 

não, anterior ao falecimento de seu genitor.

Destarte, aguarde-se a prolação de sentença nos autos retrocitados, 

transladando-se cópia para o presente feito, o que deverá ser certificado 

em 120 dias.

Em seguida, conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71731 Nr: 1382-87.2015.811.0012

 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: LUIZ ANTUNES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 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.: 90687 Nr: 3028-64.2017.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ SILVA DA SILVA, BEATRIZ JOSEFA DA 

SILVA, SUELEN PATRICIA SALES RODRIGUES DA SILVA, CRISTIANO LUIZ 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO TAKATSUKA - OAB:43638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458-SP

 Vistos.

JOSÉ LUIZ SILVA DA SILVA, BEATRIZ JOSEFA DA SILVA, CRISTIANO 

LUIS DA SILVA e SUELEN PATRÍCIA SALES RODRIGUES DA SILVA 

oposurem embargos à execução em face de ADM DO BRASIL LTDA.

Alegam os embargantes, como forma de justificar a tempestividade dos 

presentes embargos, que a Oficiala de Justiça Cássia Maria Fernandes, 

quando da certificação de citação dos devedores/embargantes (ref. 19 do 

feito em apenso – código nº 76821), faltou com a verdade dos fatos.

Sustentam haver a oficiala certificado que, em 03/02/2017 promoveu a 

citação de todos os embargantes, dos quais apenas Cristiano Luis e 

Suelen Patrícia teriam assinado o verso do mandado, com informação de 

negativa de assinatura por parte de José Luiz e de Beatriz Josefa.

Contudo, apontam que estes últimos não foram citados, não tendo a 

Oficiala sequer comparecido ao endereço indicado no mandado (Chácara 

Gaucha – Lote 19- Vale da Serra Azul, Bairro Zona Rural, Municipio de 

Nova Xavantina-MT).

Ante as alegações, determino a intimação da Oficiala de Justiça Cássia 

Maria Fernandes a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

informações.

Após, tornem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103485 Nr: 2319-92.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEY ALEXANDRO TIETE BREITENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Tendo em vista o oferecimento de proposta de suspensão condicional do 

processo, sobre a qual deveria ter se manifestado o réu em sua resposta 

a acusação, conforme determinado na decisão de ref. 03, intime-se o réu, 

por seu patrono, para que manifeste expressamente aceitação ou recusa 

a referida proposta, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96536 Nr: 6557-91.2017.811.0012

 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): JANESCA MARTINS PINTO DE CAMPOS, 

ANTONIO EDU MARTINS PINTO, ROSAINE CARMEN MARTINS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 Vistos.

Primeiramente, em razão da divergência acerca de quem arcará com o 

percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) a título de royalties para 

a empresa Monsanto, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar o pagamento da porcentagem retrocitada quando 

da aquisição das sementes, por meio de nota fiscal de compra da semente 

certificada, tendo em vista haver sustentando tal pagamento (fl. 519).

Sem prejuízo, ante o acordo firmado pelas partes, devidamente 

homologado nos autos em apenso, DEFIRO a venda dos grãos já 

penhorados pela Cooperativa exequente, a qual deverá depositar 

judicialmente o montante auferido com a venda. Expeça-se o necessário.

Em seguida, intime-se a parte executada para manifestar-se, em 5 dias, 

acerca da alienação e depósitos efetuados.

Tudo cumprido, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76070 Nr: 101-62.2016.811.0012

 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: JALBES VILSON LOPES, ANA PAULA TAVARES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO BRITO DI MIGUELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HABIB ABUD CABARITI - 

OAB:38.604/MG, ANA CAROLINA AMARAL LOTTI - OAB:122789/MG, 

GABRIEL AMARAL FONSECA - OAB:124639 , LEANDRO CERQUEIRA 

BARQUILLA - OAB:152184-MG, RICARDO LUIZ LOTTI - OAB:43125/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ARDUINI AZOLINI - 

OAB:21.673-MT

 Vistos.

I – Certifique-se a Secretaria quanto ao decurso do prazo para a parte 

requerida se manifestar acerca do laudo pericial de ref. 59.

II - Certifique-se a Secretaria quanto à juntada pela parte autora da cadeia 

dominial atualizada das matrículas nº 6876 do CRI local e 1375 do CRI de 

Campinápolis, tal qual determinado em re. 41.

III - Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o 

rol de testemunhas a serem ouvidas na audiência instrutória, caso ainda 

não tenha sido apresentado (art. 357, §4º, do CPC).

IV - Em seguida, conclusos.

V - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105547 Nr: 3565-26.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIO MARCHESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Diante do exposto, mormente pela inexistência de unidade prisional 

adequada, DEFIRO, excepcionalmente, o pedido de PRISÃO DOMICILIAR 
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entabulado pelo reeducando NÁDIO MARCHESAN, devidamente 

qualificado, a ser cumprida exclusivamente em sua residência particular 

mediante vigilância indireta realizada por aparelho de monitoração 

eletrônica, nos termos do artigo 146-B, inciso IV, da LEP.Outrossim, 

DETERMINO a implantação de monitoração eletrônica no reeducando, junto 

à Cadeia Pública de Nova Xavantina-MT, cujo raio de permanência se 

limitará a sua residência.O reeducando terá o prazo de dois dias para se 

apresentar à unidade prisional desta comarca para implantação da 

monitoração eletrônica, contados a partir da intimação desta decisão, 

ocasião em que deverá ser cumprido o mandado de prisão domiciliar para 

fins de registro nos sistemas informatizados.Em havendo violação de nível 

2 (dois) e 3 (três) da monitoração eletrônica, fica desde já decretada a 

recaptura do acusado, devendo a unidade prisional providenciar o seu 

recolhimento e comunicar imediatamente a este Juízo, visto que a violação 

dos aludidos deveres reflete descompromisso do réu com o processo, 

sendo esta medida necessária para garantir a responsabilidade, seriedade 

e comprometimento do monitorado.De igual modo, em caso de dano, perda, 

violação ou inutilização do equipamento de monitoração, está obrigado o 

acusado à reparação do prejuízo e, ainda, passível de responsabilização 

criminal por dano ao patrimônio público.Em caso de necessidade de 

ausência de sua residência, por motivos médicos, deverá o reeducando 

comunicar este juízo previamente, acostando documentos comprobatórios. 

Em caso de urgência, deverá ser comunicada a ausência e demonstrada a 

necessidade com documentos idôneos na primeira oportunidade, sob pena 

de revogação do benefício....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83952 Nr: 3863-86.2016.811.0012

 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: DELIANE COUTRINS SILVA, DYANA COUTRINS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por ora, defiro o pedido de prova emprestada formulado pela parte autora 

(ref. 85), nos termos do art. 372 do CPC.

Proceda-se à Secretaria ao translado para estes autos das provas 

produzidas mediante contraditório no feito de código nº 75318.

Após, intime-se a parte requerida para exercício do direito de defesa, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87919 Nr: 1350-14.2017.811.0012

 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): CLAUDIMAR MARTINS PINTO, JUSTINO 

MARTINS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311-MT

 Vistos.

Defiro o pedido de restrição formulado em ref. 90, com vistas a garantir o 

resultado útil do presente feito.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, no sentido de indicar endereço 

atual e correto do executado Justino Martins Pinto, sob pena de 

suspensão do processo (art. 921 do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61775 Nr: 266-17.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VAZ DA 

SILVA - OAB:13391/MT

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Jose Ribeiro da Silva, Cpf: 

37841807104 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Sarandi, Nº 624, 

Bairro: Novo Horizonte, Cidade: Nova Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um 

reais e dezesseis centavos)

Prazo para pagamento:5

Pagamento sob pena de:Protesto

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura - Gestora da Central de 

Arrecadação e Arquivamento

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Portaria 49/2017

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36361 Nr: 2434-94.2010.811.0012

 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): CLEMIR DOMINGOS TOLOTTI, GILBERTO LUIS 

PAESE, MARALUCIA CREUZA DA SILVA PAESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fl. 130: indefiro o pedido, eis que o processo foi extinto sem resolução de 

mérito por desistência da parte, conforme se extrai às fls. 120/121.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 120/121.

Após, satisfeita a tutela jurisdicional, arquivem-se os autos com as baixas 

devidas.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 109432 Nr: 5431-69.2018.811.0012

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE OLIVEIRA FORTUNATO, 

GENILSON GREGORIO DA SILVA JUNIOR, LARISSA RODRIGUES 

OLIVEIRA, KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA, GERMANO PEREIRA DE 

OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES, LARISSA VIEIRA 

MARTINS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21.455-A/MT

 Vistos.

Conforme certidão de ref. 46, as principais peças processuais do 

presente caderno processual foram juntadas ao inquérito policial n.º 

5824-91.2018.8.11.0012 - Código 110278, o qual encontra-se em carga 

com o Ministério Público desde 13.12.2018.

Assim sendo, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

autuado FERNANDO DE OLIVEIRA FORTUNATO a ref. 34 será apreciado 

nos autos principais, os quais já se encontram em carga com o Ministério 

Público para fins dos artigos 46 e 47 do CPP.

Nestes termos, tendo sido esgotada a finalidade do presente feito, 

determino seu arquivamento com baixa na distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 108012 Nr: 4984-08.2018.821.0011

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 554 de 792



 PARTE AUTORA: SMP, MPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES ANDRÉ FERRI - 

OAB:78.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A concessão da justiça gratuita depende de comprovação da 

hipossuficiência financeira de quem a requer, conforme disposto no inciso 

LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal.

Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo legal, comprovar sua 

alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas processuais 

iniciais, podendo requerer seu parcelamento, nos termos do art. 98, § 6º, 

do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse.

Do mesmo modo determino que a parte se manifeste quanto ao interesse 

da realização de audiência de conciliação e mediação, eis que não foi 

demonstrado em petição inicial.

 Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000879-44.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IDENIZ MARIA RODRIGUES DOS SANTOS RAGGIOTTO (AUTOR(A))

MAURO CEZAR RAGGIOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR BORTOLAIA OAB - MT5444/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRAO (RÉU)

MARCOLIN CAETANO DA FONSECA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000879-44.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): MAURO CEZAR RAGGIOTTO, IDENIZ MARIA RODRIGUES DOS 

SANTOS RAGGIOTTO RÉU: MARCOLIN CAETANO DA FONSECA, 

ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRAO Vistos. Cuida-se de ação de 

rescisão de contrato, c/c perdas e danos e pedido liminar de reintegração 

de posse, proposta por MAURO CÉZAR RAGGIOTTO e IDENIZ MARIA 

RODRIGUES DOS SANTOS RAGGIOTTO em face de MARCOLIN CAETANO 

DA FONSECA e ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRÃO. Pretendem os 

autores a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de 

imóvel urbano firmado com os requeridos, cujo objeto é o bem constante 

da matrícula 2.746 do CRI local, em razão de inadimplemento dos 

demandados. Afirmam ter sido ajustado o pagamento da quantia de R$ 

315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), da seguinte forma: R$ 60.000,00 

como arras, na assinatura do contrato (já pagos); R$ 127.500,00 em 

30/03/2018 (já pagos); e R$ 127.500,00 em 30/04/2018 (inadimplente). 

Alegam que, diante do não cumprimento integral da avença, enviou aos 

requeridos notificação judicial para que o débito fosse quitado, o que não 

ocorreu até a presente data. Com efeito, ajuizou a presente ação 

pugnando a concessão de liminar de reintegração de posse e procedência 

do pedido para, confirmando a liminar, compelir a parte ré a se retirar da 

posse do imóvel e rescindir o contrato firmado entre as partes, com 

indenização por perdas e danos. A petição inicial foi instruída com os 

documentos de folhas 18/356. É o relatório. Fundamento e decido. No que 

concerne ao pedido antecipatório, nos moldes do Código de Processo 

Civil, passo a deliberar sob sua nova ótica, prevista como tutela provisória, 

de acordo com os artigos 294 e seguintes do NCPC. Conforme preceitua o 

art. 294 do NCPC, a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou 

evidência. Enquanto a tutela de urgência procura afastar o periculum in 

mora, evitando-se prejuízos graves ou de difícil reparação à parte, a tutela 

de evidência destina-se a resguardar o direito invocado pela parte e que 

possui alta probabilidade de ser verdadeiro, com provas inequívocas de 

verossimilhança. Dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será 

deferida quando houver elementos que evidenciem a verossimilhança do 

quanto alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

De outro norte, extrai-se do art. 311 do CPC, que a tutela de evidência 

será concedida independentemente da comprovação do perigo ou do 

dano, desde que a inicial seja instruída com prova documental suficiente a 

demonstrar o direito invocado pelo autor, não sendo possível a oposição 

de prova capaz de gerar dúvida razoável aos fatos alegados. Feita estas 

considerações e depois de detida análise dos autos, observo não haver 

restado comprovada nenhuma das situações fáticas acima expostas. 

Nesta senda extrai-se dos autos, em análise perfunctória dos fatos, que 

as alegações da parte autora não encontram suporte na documentação 

acostada na petição inicial, devendo-se reconhecer que, nesta fase 

processual, não estão presentes os pressupostos necessários ao 

deferimento da medida pleiteada. As provas que acompanham a exordial 

não convencem da verossimilhança das alegações da parte autora e, 

principalmente, de que caso a medida não seja deferida, venha a acarretar 

danos de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, 

CPC). A autora pretende a reintegração da posse do imóvel descrito na 

inicial, por entender que a parte ré está praticando esbulho no referido 

bem, ante o simples inadimplemento contratual. Nesse primeiro momento, 

este juízo não se convenceu sobre o efetivo exercício da posse pelo autor 

e esbulho praticado pelos réus, mormente por ser a jurisprudência pacífica 

em afirmar que não há esbulho sem antes ser determinada a rescisão 

contratual. Em verdade, o contrato firmado entre as partes, de promessa 

de compra e venda, confere ao comprador, a princípio, a posse justa 

sobre o imóvel, não havendo que se falar em esbulho possessório em 

decorrência do inadimplemento, embora haja cláusula contratual resolutiva, 

pois se mostra imprescindível o reconhecimento, pela via judicial de tal 

resolução. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO 

LIMINAR ANTES DA RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE 

BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – 

ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO IMPROVIDO Não há como 

desqualificar ou considerar ilegal a decisão interlocutória que indefere o 

pedido de tutela antecipada para o fim de determinar a reintegração de 

posse, tendo em vista que não houve a rescisão do contrato. (TJMT - AI 

113723/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015) RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

Decisão que deferiu tutela antecipada de reintegração de posse. 

Irresignação dos réus. Ausência, por ora, dos requisitos do artigo 273 do 

Código de Processo Civil. Ausência de verossimilhança das alegações 

dos agravados quanto ao inadimplemento contratual pelos agravantes. 

Alegação dos agravantes de que o imóvel não teria sido transferido sem 

ônus, pendente cancelamento de averbação de alienação fiduciária. 

Ademais, periculum in mora descaracterizado. Prejuízos econômicos aos 

agravados que podem ser ressarcidos em momento oportuno. Situação 

que não se trata de simples deferimento de liminar de reintegração de 

posse (arts. 926, 927 e 928, CPC). Reintegração de posse que decorreria 

de resolução de contrato de compra e venda por inadimplemento do 

comprador. Medida que demanda prévio julgamento do mérito da resolução 

contratual. Ausência de comprovação de esbulho possessório pelos 

agravantes, ou que a posse deles seria injusta. Tutela antecipada de 

reintegração de posse aos agravados revogada. Recurso provido. (TJ-SP 

- AI: 21867298120158260000 SP 2186729-81.2015.8.26.0000, Relator: 

Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 20/10/2015, 3ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2015) DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE 

'RESCISÃO' CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE. 

LIMINAR. DESCABIMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. 

IRRELEVÂNCIA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO 

JUDICIAL. PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO. I - A cláusula de 

resolução expressa, por inadimplemento, não afasta a necessidade da 

manifestação judicial para verificação dos pressupostos que justificam a 

resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. II - A 

ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes 

tenha havido a 'rescisão' (rectius, resolução) do contrato. Destarte, 

inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 'rescisão' 

de contrato de compra e venda de imóvel. (STJ - REsp 204.246/MG, Rel. 

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

10/12/2002, DJ 24/02/2003, p. 236) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. 

Aforada a ação de rescisão de contrato, cumulada com pedido de 

reintegração de posse, em que o escopo principal da demanda é a 

rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as 

partes, pela inadimplência da adquirente, não se recomenda o deferimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 555 de 792



da liminar reintegratória. Antes há que se rescindir a avença. A 

reintegratória, sabe-se, é conseqüência. Posse decorrente do negócio, a 

impedir a reintegração, ante a ausência da prática de esbulho. 

Precedentes do STJ e desta Corte. Falta de urgência. Interlocutória que 

merece confirmação. NEGADO SEGUIMENTO ao recurso, por decisão 

monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70065000978, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, 

Julgado em 29/05/2015). Ante o exposto, indefiro o pedido antecipatório de 

reintegração de posse, visto que ausentes os requisitos legais para tanto. 

Intimem-se as partes sobre o teor da presente decisão. Nos moldes do art. 

695 e seguintes do NCPC, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de 

convidar às partes e seus advogados a se fazerem presentes na Sessão 

de Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro. Proceda-se ao 

necessário para a realização da Sessão de Conciliação, atentando-se o 

Cartório para os prazos dispostos no art. 334 e parágrafos, do CPC. 

Citem-se os requeridos e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados. A intimação da 

parte autora será feita por meio de seu advogado, enquanto a do réu será 

por mandado/carta, conforme dispõe o art. 334, § 3º do CPC. Ao ser 

citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei. Depois de 

realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao 

Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para apresentação de 

defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e incisos, do CPC. 

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 15 (quinze) dias. Havendo acordo, volvam-me conclusos para 

deliberações. Cumpra-se. NX, 18 de dezembro de 2018. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000876-89.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR TOLOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000876-89.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): VOLMIR TOLOTTI RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal, 

com pedido de tutela antecipada, proposta por VOLMIR TOLOTTI em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO. Para tanto, sustenta que em 13/11/2018 

foi surpreendido com recebimento de Intimação Fiscal nº 

706666/659/39/2018, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para 

pagamento do valor de R$ 51.438,10, referente ao Auto de Infração nº 

51731001022018121. Sustenta que o requerido atribui-lhe 

responsabilidade solidária, conjuntamente com a empresa Silva Machado & 

Gomes dos Santos Ltda., em razão da não comprovação de que as Notas 

Fiscais emitidas à época por esta, correspondem a uma efetiva saída de 

mercadorias/produtos, bem como pela ausência de comprovação da 

transmissão de propriedade. No mais, afirma que o auto de infração é 

ilegal, eis que não há fundamentação legal; que referido auto é nulo no que 

diz respeito à solidariedade a si atribuída, vez que a emissão das Notas 

Fiscais objeto do Auto é competência da empresa Silva Machado & Gomes 

Ltda., não havendo, sequer, individualização da conduta do autor. Ante o 

exposto, entendendo preenchidos os requisitos, requer tutela de urgência 

consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tendo em 

vista estar impedido de utilizar o benefício do diferimento do ICMS para 

comercialização interna de seus produtos, emitir Certidão Negativa de 

Débito e, por via de consequência, impossibilitado de prosseguir em suas 

atividades econômicas. É o relatório. Fundamento e decido. No que 

concerne ao pedido antecipatório, nos moldes do Código de Processo 

Civil, passo a deliberar sob sua nova ótica, prevista como tutela provisória, 

de acordo com os artigos 294 e seguintes do CPC. Conforme preceitua o 

art. 294 do CPC, a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou 

evidência. Enquanto a tutela de urgência procura afastar o periculum in 

mora, evitando-se prejuízos graves ou de difícil reparação à parte, a tutela 

de evidência destina-se a resguardar o direito invocado pela parte e que 

possui alta probabilidade de ser verdadeiro, com provas inequívocas de 

verossimilhança. Dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será 

deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que 

tange ao primeiro requisito (probabilidade do direito), o eg. STJ possui 

entendimento no sentido de que “o adquirente de boa fé não pode ser 

responsabilizado pela inidoneidade de notas fiscais emitidas pela empresa 

vendedora” (EDcl nos EDcl no REsp nº 623.335-PR, STJ, 1ª Turma, 

11-3-2008, Rel. Denise Arruda; REsp nº 737.135-MG, STJ, 2ª Turma, 

14-8-2007, Rel. Eliane Calmon; REsp nº 246.134-MG, STJ, 2ª Turma, 

6-12-2005, Rel. João Otávio de Noronha). Ademais, pelo Auto de Infração 

objeto do feito, bem como da Ordem de Serviço Fiscal nº 229.618-8, não é 

possível se extrair a concorrência ou intervenção do autor para a prática 

da infração tributária, tal como exigido pelo art. 18-C do RICMS/MT: Art. 

18-C Responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações 

praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações 

contidas na legislação tributária, o profissional de Contabilidade, 

responsável pela escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte, no que 

pertine a prestação de informações com omissão ou falsidade. 

(Acrescentado pela Lei 7.867/02) Parágrafo único Respondem, também, 

solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em 

relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na 

legislação tributária, no que se refere à prestação de informações com 

omissão ou falsidade, o administrador, o advogado, o economista, o 

correspondente fiscal, o preposto, bem como toda pessoa que concorra 

ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da referida 

obrigação. (Acrescentado pela Lei 9.226/09) Destarte, não havendo 

comprovação da concorrência do requerente para a prática do ato ilegal, 

em que pese encontrar-se o feito em fase de cognição sumária dos fatos, 

considerando-se, ainda, a sua presunção de boa-fé, entendo preenchido 

o primeiro requisito para o deferimento do pedido antecipatório. Lado outro, 

no que se refere ao ulterior requisito (perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do feito), tenho que resta sobejamente demonstrado, mormente porque 

a permanência da situação ora analisada impossibilitará o autor de obter 

certidões de regularidade fiscal, o que, decerto, acarretará enormes 

prejuízos ao desempenho regular de sua atividade rural, haja vista a 

impossibilidade de contrair empréstimos e financiamentos junto a 

instituições oficiais. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO, 

para o fim de suspender o crédito exigido pelo NAI nº 

51731001022018121, bem como determinar a reabilitação do requerente 

para fins de operações de saídas internas com não incidência ou 

diferimento do ICMS. Cite-se o requerido, para, querendo, contestar o 

pedido inicial no prazo legal (arts. 183 c/c 335, ambos do CPC), devendo 

juntar com sua defesa os documentos dos quais dispuser para a prova de 

suas alegações, sob pena de preclusão, exceto na hipótese do art. 435 

do CPC. Apresentada a defesa e havendo arguição de quaisquer das 

matérias elencadas no art. 337 do CPC, intime a parte autora para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para nova 

deliberação, ou julgamento antecipado da lide, se for o caso. Cumpra-se. 

NX, 18 de dezembro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000149-33.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANISON MENDES CARUSO (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 
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procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 18/12/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 18 de dezembro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-23.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDETH MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 18/12/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 18 de dezembro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-14.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IDELFONSO ALMEIDA DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 18/12/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 18 de dezembro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-14.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IDELFONSO ALMEIDA DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 18/12/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 18 de dezembro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000650-84.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SOSTENIR MESSIAS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RODRIGUES LAURENTINO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 18/12/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 18 de dezembro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-25.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANA CLAUDIA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

8010109-25.2017.8.11.0012. REQUERENTE: KATRICE PEREIRA DA SILVA 

GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES. Dispensado relatório, a teor do disposto no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. II – MOTIVAÇÃO. Trata-se de reclamação por danos materiais. 

Quanto à preliminar de incompetência do JEC, arguida pela reclamada, 

para se analisar e julgar o feito, em face da necessidade de perícia, 

entendemos incabível, vez que o laudo de vistoria poderia ser 

apresentado pela reclamada. Fica dessa forma, rejeitada a preliminar. 

Passo ao mérito. A análise dos autos leva à procedência do pedido. A 

parte requerente alegou em sua inicial que, no dia 17.08.2016, por volta 

das 15:OO h., ocorreu uma queda de energia ocasionando a queima de 

seus aparelhos eletrônicos, devidamente elencados(id. 7945775), 

conforme laudo técnico de dano (id. 7945797). Juntou documento 

comprovando a aquisição desses bens, inclusive requerimento 

administrativo para o ressarcimento desses danos perante a reclamada 

em 22.08.2016 (id. 7945771). Postula indenização por danos materiais. 

Noutro norte, a parte requerida em sua contestação (id. 99222180), em 

síntese, alega a preliminar de incompetência do JEC em razão da matéria, 

face a necessidade de perícia e no mérito, alega ausência de 

comprovação de interrupção de energia, oscilação ou sobrecarga, por 

culpa da requerida, o que a isenta de responsabilidade. Alega ainda que, a 

requerente não fez reclamação alguma nesse sentido, nem mesmo deu 

entrada em processo de ressarcimento. Conclui enfatizando que não 

houve falha na prestação de seus serviços, sendo improcedente a 

reclamação. Primeiramente, cumpre esclarecer que a relação existente 

entre reclamante e reclamada é relação de consumo, abarcada pelo 

Código de Defesa do Consumidor, devendo incidir tais normas, 

subsumindo-se as partes aos conceitos de consumidor e fornecedor 

prescritos nos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8.078/1990), verbis : "Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço ou como destinatário 

final" [...] "Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços." A discussão cinge-se no fato da 

parte reclamante alegar, que por culpa da reclamada, seus aparelhos 

eletrônicos sofreram danos, conforme laudo técnico apresentado, fato 

negado pela parte reclamada. A empresa reclamada poderia ter 

apresentado outros documentos que comprovassem o devido 

fornecimento de energia elétrica no aludido dia, porém não o fez e era 

ônus seu, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC. Assim sendo, a 

empresa reclamada não apresentou nenhum documento capaz de 

escusar ou ao menos justificar o motivo da queda de energia. O laudo 
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apresentado pela requerente comprova que a avaria ocorrida nos 

aparelhos eletrônicos foi causada por pane elétrica no fornecimento de 

energia elétrica, tendo assim ocorrido falha na prestação do serviço por 

parte da reclamada. Veja-se que a prova de nexo causal incumbia à parte 

reclamada. Por outro lado, a argumentação da reclamada, que em sua 

contestação, diz que, a reclamante não registrou queixa, nem protocolou 

processo de ressarcimento, é pura falácia, basta se observar o 

documento anexado aos autos (id. 7945771). E ainda, em reforço as 

alegações da reclamante, tem-se a prova testemunhal da Sra. Lucilene de 

Oliveira (id. 15490289), que declarou: “que trabalhou de 04 a cinco anos 

na casa da reclamante, como babá; que há quase 04(quatro) meses não 

mais trabalha como babá; que não tem amizade íntima com a reclamante; 

que o Ar Condicionado e a lavadora de roupas parou de funcionar, por 

causa da energia; que não lembra se a reclamada foi fazer a vistoria; que 

lembra que a lavadora de roupas estava funcionando parou, bem como o 

ar condicionado que estava funcionando, pois o “neném” estava no quarto 

, etc”. Por oportuno, registre-se que, no documento id. 7945790, a 

reclamada informa que seria realizada vistoria no dia 31.08.2016. No 

entanto, não se tem notícia se foi realizada a vistoria, o que demonstra a 

ausência de documento algum a favor da tese da reclamada. Diante das 

provas apresentadas pela reclamante, é tomada por verdadeira a 

existência do nexo causal entre a avaria ocorrida nos aparelhos 

eletrônicos e a pane elétrica, restando à concessionária de energia 

elétrica, o dever de indenizar, independente de culpa, diante da sua 

responsabilidade objetiva, devendo ser condenada ao ressarcimento dos 

prejuízos causados. Neste sentido: CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. 

REPARAÇÃO DE DANOS. DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. 1. A empresa concessionária de 

serviço público afigura-se responsável pelos danos causados aos 

consumidores, respondendo de forma objetiva. 2. A versão trazida pelo 

autor mostra-se verossímil e encontra lastro nos documentos acostado 

nas fls. 23/25 e 65, consistente em laudo técnico e orçamentos para 

conserto dos bens danificados. Configurado, ademais, o nexo causal 

entre a falha na prestação de serviço de energia elétrica e a avaria nos 

aparelhos. 3. Ademais, a responsabilidade do prestador de serviço público 

é objetiva, independente de culpa, na forma do art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. A recorrente responde pelos danos causados aos 

equipamentos que se encontram na residência do usuário, salvo se 

demonstrar a ocorrência de fato de terceiro ou culpa exclusiva do 

consumidor, o que aqui não se verificou. 4. Dano extrapatrimonial afastado 

em sentença e do qual não recorreu o autor. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004815890, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 25/07/2014) (TJ-RS , 

Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 25/07/2014, Quarta 

Turma Recursal Cível). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA 

ELÉTRICA. OSCILAÇÃO BRUSCA DE ENERGIA. DANOS EM 

ELETRODOMÉSTICOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. 

RESSARCIMENTO PELO CONSERTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

1.Relação regida pelo CDC, o qual se sobrepõe à legislação 

regulamentadora das atividades das concessionárias de energia. 1.A 

responsabilidade do prestador de serviço público é objetiva, independente, 

pois, de culpa, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A 

recorrente responde pelos danos causados aos bens de consumo de 

seus usuários, salvo se demonstrar a ocorrência de fato de terceiro ou 

culpa exclusiva do consumidor, o que logrou em demonstrar. 2. A versão 

trazida pelo autor mostra-se verossímil e encontra lastro nos documentos 

acostados, aptos a comprovar a extensão dos danos emergentes. 

Configurado, ademais, o nexo causal entre a oscilação da rede de energia 

elétrica e a queima dos aparelhos. 3. Dano moral inocorrente. A situação 

posta em exame não ultrapassa mero dissabor e transtorno inerentes à 

vida moderna, incapaz de afetar os direitos de personalidade ínsitos à 

demandante. 4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 

RECURSOS IMPROVIDOS. (Recurso Cível Nº 71004781977, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eliane Garcia Nogueira, Julgado 

em 28/03/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004781977 RS , Relator: Eliane 

Garcia Nogueira, Data de Julgamento: 28/03/2014, Quarta Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2014) Com efeito, 

fica deferido o pedido de indenização pelos danos materiais, no importe de 

R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), acrescido de juros de mora e 

correção monetária. III – DISPOSITIVO. Posto isso, opino pela 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para condenar a parte reclamada a 

pagar à parte reclamante o valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta 

reais), acrescido de juros de mora de 1% ano mês e correção monetária, 

a partir do efetivo prejuízo, pelo IGP-M/FVG, declarando extinto o 

processo, com resolução do mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, 

do NCPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do 

disposto no art. 55, da Lei Federal nº 9.099/95. Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MD. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

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. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Nova Xavantina-MT, 26 de novembro de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito
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Processo Número: 1000040-19.2018.8.11.0012
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(ADVOGADO(A))
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

1000040-19.2018.8.11.0012. REQUERENTE: LUCIANA FERRAZ 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO PROJETO DE 

SENTENÇA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos 

do art. 355, inciso I do NCPC. Decisão do Juízo (id. nº 11916893), 

deferindo Liminar em favor da parte reclamante para determinar, a sua 

exclusão dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a inversão do 

ônus da prova, a teor do disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC. II – 

MOTIVAÇÃO No tocante às preliminares arguidas pela parte reclamada, 

temos: A) Da ausência dos documentos indispensáveis a propositura da 

ação. Não assiste razão a parte reclamada, posto que juntou a parte 

reclamante os documentos necessários para o ajuizamento da ação, e 

tanto é verdade que, foi deferida a Liminar pelo Juízo, conforme acima 

mencionado, ficando assim rejeitada. B) Da inaplicabilidade da inversão do 

ônus da prova . Ressalte-se que, a parte reclamante apresentou em Juízo 

elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, tendo inclusive 

sido determinada a inversão do ônus da prova, conforme id. 11916893, 

ficando dessa forma rejeitada. Passo ao mérito. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

c/Pedido de Tutela Antecipada promovida por Luciana Ferraz em face do 

Banco Losango S/A – Banco Múltiplo. Em síntese, aduziu a parte 

reclamante que, no mês de dezembro de 2017, foi surpreendida por uma 

ligação da parte reclamada, cobrando-lhe o valor de R$ 169,38( cento e 

sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), decorrente de uma compra 

realizada no mês de setembro de 2017, no Estado de São Paulo, tendo no 

momento negado a citada compra. Alega ainda a parte reclamante que, no 

mês de fevereiro de 2018, foi comprar um guarda-roupa para sua filha na 

Loja Móveis Eletroksa, como era de costume, sendo-lhe negada a 

transação comercial, em face de restrição em seu nome, o que a levou a 

descobrir que parte a reclamada no dia 12.01.2017, a tinha negativada no 

tocante ao valor de R$ 169,38 (cento e sessenta e nove reais e trinta e 

oito centavos), conforme id. 11838560. A parte requerida apresentou 

contestação nos autos (id. 13050456) e por seu turno, em síntese, no 

mérito, alegando que praticou o exercício regular de direito, eis que 

negativou a parte reclamante em face do não pagamento de cartões de 

créditos usados pela parte reclamante no valor de R$ 1.612,59 (hum mil, 

seiscentos e doze reais e cinquenta e nove centavos), para serem pagos 

em prestações mensais de R$ 169,38(cento e sessenta e nove reais e 

trinta e oito centavos), consoante contrato, devidamente assinado pela 

parte reclamante, inclusive quando confrontadas as assinaturas 

existentes na carteira de identidade e no contrato anexado, elas são 
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idênticas. Por fim, postula e a improcedência da reclamação, bem como a 

litigância de má-fé. Apreciando-se os autos, verifica-se que foi 

determinada pelo Juízo a inversão do ônus da prova em favor da parte 

requerente, a teor no disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Conveniente 

salientar que, as assinaturas constantes do contrato com o nome da parte 

autora e seu documento de identidade, demonstram que são 

completamente diferentes, bastando a observação “a olho nu”, não sendo 

necessária a realização de perícia, conforme id. 13050456 – pág. 5/18. 

Por outro lado, as alegações da parte reclamante foram também 

corroboradas, pelo depoimento de testemunha trazida a juízo, conforme id. 

15489978, que declara o seguinte: “ que a reclamante sempre morou em 

Nova Xavantina-MT; que esta nunca esteve casada; que a reclamante é 

servidora pública municipal, trabalhando num posto de saúde; que a 

reclamante nunca esteve casada com uma pessoa chamada Fábio, etc... 

Insta relevar que, mesmo em face da inversão do ônus da prova em seu 

favor, a parte reclamante ainda provou através de documentação 

anexada a inicial, inclusive com depoimento de testemunha, que sua 

negativação foi realizada de forma indevida, incabível, portanto, a 

existência do débito no valor de R$ 169,38 (cento e sessenta e nove reais 

e trinta e oito centavos). Por sua vez, a parte reclamada não comprovou 

relação jurídica entre as partes, não reconhecendo este Juízo validade ao 

contrato supostamente assinado pela parte reclamante, por divergência 

visível na confrontação de assinaturas da reclamante(documento de 

identidade e contrato assinado), conforme acima citado, não tendo assim 

se desincumbindo do seu ônus, de forma satisfatória, a teor do disposto 

no art. 373, inciso II, do NCPC. Ressalte-se que, a parte reclamada possui 

responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco do 

negócio, ou seja, quem exerce uma atividade, qualquer que seja ela, deve 

assumir os riscos a ela inerentes ou os riscos dela decorrentes. 

Saliente-se que, as alegações da parte reclamante restaram devidamente 

comprovadas nos autos, devendo ser reconhecida pelo Juízo a 

inexistência de débito no tocante ao valor de R$ 169,38 (cento e sessenta 

e nove reais e trinta e oito centavos), objeto da negativação, conforme id. 

11838560. Portanto, emergiu, pois, sem respaldo a inserção do nome da 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito, ensejando para a parte 

reclamada o dever de indenizar. Como resultado do acima exposto, 

inquestionável o dano moral sofrido pela autora que, certamente, não se 

limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais como 

as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua 

personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando avaria 

em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Ademais, quanto à indenização por dano moral, a 

jurisprudência já é pacífica a desnecessidade de comprovação dos 

danos, conforme julgado a seguir transcrito: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O 

JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. 

DANO MORAL. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. IN 

RE IPSA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. 

PARÂMETROS DESTA CORTE. 1. Ausente o prequestionamento, até 

mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no 

recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282/STF. 2. 

O dano moral decorrente da inscrição indevida no cadastro de 

inadimplentes é considerado in re ipsa, não sendo necessária, portanto, a 

prova do prejuízo. Precedentes. 3. A fixação da indenização por danos 

morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, somente comporta 

revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não 

ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 

6.700,00 (seis mil e setecentos reais). Precedentes. 4. Agravo regimental 

não provido. (STJ, Processo AgRg no AREsp 460161 / MS AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0003641-6 

Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) Data do 

Julgamento 27/05/2014). Ao valorar o dano moral, deve-se ter em mente 

que a boa e eficaz indenização deve ter cunho pedagógico, ao exortar a 

reclamada a reparar seus defeitos na prestação do serviço, bem como 

deve ter caráter reparatório, porquanto terá o condão de representar um 

consolo ao constrangimento moral sofrido pela reclamante, ferido em sua 

dignidade, não devendo, contudo, enriquecer-lhe injustamente. Nesse 

escopo, sopesando o sofrimento íntimo suportado pela reclamante e, por 

outro lado, tendo em conta à condição econômica da reclamada, fixo a 

indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este 

que tenho por razoável, reparatório, pedagógico e proporcional. No 

tocante ao pedido da parte reclamada, quanto à litigância de má-fé, fica 

este prejudicado em face da procedência em parte da reclamação. III – 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do 

pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 

362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ); declarando extinto o processo, com resolução do 

mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do NCPC. RECONHEÇO a 

inexigibilidade do débito no valor de R$ 169,38 (cento e sessenta e nove 

reais e trinta e oito centavos), objeto da negativação, perante os órgãos 

de proteção ao crédito. DETERMINO a exclusão definitiva do nome da 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito. CONFIRMO a liminar deferida, conforme id. 11916893. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 

55, da Lei Federal nº 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 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. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Nova Xavantina-MT, 07 de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

1000087-90.2018.8.11.0012. REQUERENTE: PEDRO ZIGROSSI GARCIA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES. 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 

desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos do art. 

355, inciso I do NCPC. II – MOTIVAÇÃO. Passo à analise do mérito. Os 

pedidos do autor procedem em parte. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais c/c pedido 

LIMINAR de Tutela de Urgência promovida por Pedro Zigrossi Garcia em 

face da empresa Telefônica Brasil S/A – Vivo S/A. Em síntese, aduziu a 

proponente que tentou efetuar uma atualização cadastral, junto a SICREDI, 

no dia 08.03.2018, sendo-lhe informado da restrição em seu nome, 

decorrente da negativação por parte da promovida, no tocante ao contrato 

nº 22118073571, no valor de R$ 375,70 (trezentos e setenta e cinco reais 

e setenta centavos). Ocorre que, declarou a parte requerente em sua 

exordial, quanto a existência de um débito no valor de R$ 375,70 

(trezentos e setenta e cinco reais e setenta centavos), perante a parte 

reclamada, mas que em janeiro/2018, através do SAC 08007741515, 

conseguiu redução do débito para R$ 187,88 (cento e oitenta e set reais e 

oitenta e oito centavos), tendo a parte reclamada enviado, em 11.01.2018, 

pelo e-mail:cobrançavivo@atento.com.br para a empresa que contratou a 

parte reclamante (id. 12229394), com vencimento o boleto bancário em 

18.01.2018 (ids. 12229406/ 122294110), tendo este sido quitado pela 

parte requerente (id. 12229416). Dessa forma, entende que o débito 

negativado é indevido e que nada deve a reclamada, razão pela qual não 

se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes, em face de sua oportuna quitação, inclusive postula a 

declaração deste Juízo referente a inexistência deste débito. Por outro 

lado, foi deferida Liminar de Tutela de Urgência, conforme id.12816683, 

determinando a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de 

inadimplentes. A parte requerida apresentou contestação nos autos (id. 

13186470) e por seu turno, em síntese, informou que a parte reclamante 

alega desconhecer o contrato, objeto da negativação, o que caracteriza a 

litigância de má-fé e postulando, por fim, a improcedência da reclamação. 
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Registre-se que, laborou a parte reclamada em equívoco, uma vez que a 

parte reclamante não alegou o desconhecimento do contrato e sim que era 

devedora, tendo conseguido reduzir o valor de seu débito, efetuando o 

respectivo pagamento, mas que não foi excluída da negativação junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, mesmo já tendo se passado quase 02 

meses desta quitação. Frise-se que, as alegações da parte reclamante 

restaram devidamente comprovada nos autos, devendo ser reconhecida 

pelo Juízo a inexistência de débito referente ao contrato nº 22118073571, 

no valor de R$ 375,76 (trezentos e setenta e cinco reais e setenta e seis 

centavos), negativado no ano de 2013 (id. 12229424). Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a parte requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo pelo qual 

responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente 

no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, 

inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se 

limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais como 

as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua 

personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando avaria 

em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. A respeito do assunto, oportuna a transcrição de 

ementa a seguir: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL "IN RE IPSA". 

RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO "QUANTUM". REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ, AgRg no 

AREsp 473343 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2014/0027249-0, Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data do Julgamento 18/09/2014). Dessa forma, devida a 

reparação por dano moral. No tocante ao valor da indenização por dano 

moral, considerando as condições econômicas das partes, bem como a 

repercussão das ofensas, adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), considerado nesta data (Súmula 362 do STJ), próprio para 

pacificação do conflito. Em relação ao pedido de litigância de má-fé 

formulado pela parte reclamada, deve ser indeferido, por não estarem 

presentes nenhuma das hipóteses do art. 80, do NCPC. III – DISPOSITIVO. 

Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

considerado nesta data, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), 

rejeitando o pedido de litigância de má-fé. RECONHEÇO a inexigibilidade do 

débito no valor de R$ 375,76 (trezentos e setenta e cinco reais e setenta e 

seis centavos), gerado pelo contrato nº 22118073571, discutido nos 

presentes autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome do 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito; CONFIRMO a Liminar de Tutela de Urgência deferida nos autos 

conforme id. nº 12816683. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, a teor do disposto no art. 55, da Lei Federal nº 9.099/95. 

Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 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. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina-MT, 19 de outubro de 2018. Dra. Luciene Kelly Marciano 

Roos. Juíza de Direito em substituição legal.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

8010512-28.2016.8.11.0012. REQUERENTE: ANGELA GRESPAN 

REQUERIDO: EDITORA GLOBO S/A PROJETO DE SENTENÇA I-RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES. Dispensado o relatório, a teor do disposto no 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. II- MOTIVAÇÃO. No tocante às preliminares 

arguidas pela parte reclamada, temos: A) Da ausência de Interesse de 

Agir. Não assiste razão a parte reclamada, posto que demonstrou a parte 

reclamante que administrativamente solicitou o cancelamento das 

a s s i n a t u r a s  d a s  r e v i s t a s  ( p r o t o c o l o s  n º s . 

20150420343022/2015042827211 – abril/2015), ficando assim rejeitada. 

Passo ao mérito. Inicialmente insta salientar que, a alegação de 

decadência pela parte reclamada, para postulação dos direitos da parte 

reclamante, não se sustenta, em face da contestação administrativa 

oportuna (protocolos), ficando assim rejeitada. Pretende a parte 

reclamante, em síntese, ser restituída dos valores descontados em seu 

cartão de crédito indevidamente, em face de pedido oportuno de 

cancelamento, declaração de inexistência de relação contratual, bem 

como indenização por dano moral. Em sua contestação a parte reclamada 

alega, em síntese, preliminar e no mérito, a decadência e a improcedência 

da reclamação, sustentando que foi devidamente cancelados os contratos 

declinados na inicial pela parte reclamante, inclusive com a devolução dos 

valores devidos. Inexiste dúvida acerca da relação jurídica tratada nos 

autos, enquadrando-se a requerente no conceito de consumidor previsto 

nos art. 2º do CDC e a requerida no conceito de fornecedora nos termos 

do art. 3º do CDC, verbis: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. No caso em comento, verifica-se 

que a parte reclamante é hipossuficiente na relação de consumo, havendo 

verossimilhança em suas alegações, razão pela qual se determina a 

inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. A parte reclamada não se desincumbiu 

do seu ônus de comprovar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos 

do direito da parte reclamante, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC. 

Pois bem. Não juntou a parte reclamada aos autos, documento algum 

comprovando suas alegações, de que efetivamente foi realizado o pedido 

de cancelamento das assinaturas das revistas, nem tampouco 

comprovação no tocante a devolução dos valores descontados do cartão 

de crédito da parte reclamante, inclusive não impugnou os protocolos, nem 

tampouco os cálculos indicados na inicial, estes referentes aos descontos 

indevidos. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 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. Outrossim, 

consoante o § 3º do mesmo artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou, ainda, se provar a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Portanto, a parte reclamada falhou na 

prestação do serviço, haja vista que não comprovou, através de 

documentação cabal e convincente, de que cancelou o pedido de 

assinaturas das revistas protocolado pela parte reclamante, nem restituiu 

os valores descontados indevidamente. Deste modo, a parte reclamada 

possui responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco 

do negócio, ou seja, quem exerce uma atividade, qualquer que seja ela, 

deve assumir os riscos a ela inerentes ou os riscos dela decorrentes. 

Diante disso, declara o Juízo a inexistência de relação contratual entre as 

partes litigantes, a partir de abril/2015, e por consequência, a condenação 

da requerida na devolução dos valores descontados, conforme planilha 

constante da exordial, cujo valor de R$ 1.847,40 (mil, oitocentos e 

quarenta e sete reais e quarenta centavos), já está atualizado até 

21.11.2016. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, fica 

este indeferido, uma vez que se trata de mero descumprimento contratual, 

mero dissabor da vida cotidiana, pois não ocorreu nenhuma situação 
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vexatória, não havendo nos autos prova alguma que a autora tenha 

sofrido humilhação, atingindo assim a sua dignidade, capaz de ensejar 

indenização. III- DISPOSITIVO. Posto isso, opino pela PROCEDÊNCIA EM 

PARTE do pedido inaugural, para condenar a parte reclamada à pagar a 

parte reclamante, a restituição do valor de R$ 1.847,40 (mil, oitocentos e 

quarenta e sete reais e quarenta centavos), já atualizado até 21.11.2016, 

e, após essa data, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, bem como correção monetária pelo IGP-M/FGV, declarando extinto o 

processo, com resolução do mérito, a teor do disposto no art. 487, I, do 

NCPC. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Projeto de 

sentença submetido à homologação, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

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. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Nova Xavantina, 28 de novembro de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

8010379-83.2016.8.11.0012. REQUERENTE: NILSON GOMES MENEZES - 

ME REQUERIDO: GENESLAB CLASSIFICACAO VEGETAL LTDA Projeto de 

Sentença I- RESUMO DOS FATOS RELEVANTES. Dispensado o relatório, a 

teor do disposto no art. 38 da Lei nº 9099/95). II- MOTIVAÇÃO. A parte 

reclamante ajuizou a presente ação de indenização por dano moral em 

face da parte reclamada, aduzindo, em síntese, que teve seu nome 

negativado, junto ao cadastro de inadimplentes, por culpa desta, que ao 

firmar contrato de locação, comprometeu-se a religar a energia elétrica em 

seu nome, mas não cumpriu, causando danos morais. Postula pagamento 

em dobro, da conta de luz quitada, bem como indenização por danos 

morais. Contestação apresentada pela parte reclamada (id. 7941509), 

aduzindo, em síntese, preliminares e no mérito, alega que não tem 

responsabilidade alguma, transferindo esta para a proprietária do imóvel, 

postulando a improcedência da reclamação. Pois bem. No tocante às 

preliminares arguidas, temos: a) Da incompetência territorial. Sem razão a 

parte reclamada, em face do disposto no art. 4º, III, da Lei nº 9.099/95, 

ficando assim rejeitada, salientando-se que a parte reclamante possui filial 

nesta cidade. b) Da ausência de documento indispensável à propositura 

da ação. De igual modo, rejeitada, em virtude de que a parte reclamante 

teve seu nome negativado (id. 7941452), juntando aos autos 

documentação a respeito dos fatos ocorridos. Passo ao mérito. 

Registre-se o depoimento da testemunha trazida a Juízo pela parte 

reclamante Sr. Edson Pereira da Costa Junior (id. 7941547), tendo 

declarado que: “na verdade o depoente foi na empresa de energia elétrica, 

que não entregou protocolo, para solicitar o desligamento da UC de 

energia saindo de lá com a certeza que tudo estava resolvido; que a parte 

reclamada alugou o imóvel que foi usado pela parte reclamante, com 

consumo de energia elétrica em nome da parte reclamante, etc....” 

Observa-se que, pelos documentos acostados nos autos, bem como pela 

prova testemunhal produzida, a parte reclamante ficou prejudicada em 

face de não ter sido transferida a titularidade da UC para a reclamada, 

cuja obrigação constou do contrato de locação assinado por esta e a 

proprietária do imóvel (cláusula 5º, parágrafo único - id. 7941444). Dessa 

forma, não há como se imputar a proprietária do imóvel a prática de ato 

ilícito pelo fato ocorrido, devendo a parte reclamada arcar com a sua 

responsabilidade, por culpa exclusiva pelo evento danoso. Assim, não se 

desincumbiu a parte reclamada de forma satisfatória, ônus que era seu, a 

teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, para comprovar os fatos 

impeditivos, modificativos os extintivos do direito da parte reclamante. Com 

efeito, a procedência em parte da ação é medida que se impõe, 

observando-se o seguinte. No que tange ao pagamento efetuado pela 

parte reclamante, para excluir seu nome da negativação, no valor de R$ 

519,33 (quinhentos e dezenove reais e trinta e três centavos), atualizado 

até 13.07.2016, este deve ser restituído de forma simples, e não em dobro, 

por falta de amparo legal. Quanto ao dano moral, entendemos cabível, em 

face da negativação da parte reclamante, conforme id. 7941452. Releva 

ponderar que, o dano moral constitui violação de direito incluído na 

personalidade da parte ofendida, como a vida, a integridade física (direito 

ao corpo vivo ou morto), psíquica (liberdade, pensamento, criação 

intelectual, privacidade e segredo) e moral (honra, imagem e identidade). A 

lesão atinge aspectos íntimos da personalidade, como a intimidade e a 

consideração pessoal, aspectos de valoração da pessoa em seu meio, 

como a reputação ou consideração social. Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 

Pamplona Filho, Novo Curso de Direito Civil, Obrigações, 12 ª, volume II, 

Editora Saraiva, pp. 328 e 329, fornecem este conceito para o dano moral: 

“... uma lesão a bens e interesses jurídicos imateriais, pecuniariamente 

inestimáveis, a exemplo da honra, da imagem, da saúde, da integridade 

psicológica etc.” No que tange ao quantum indenizatório, tem-se que na 

sua fixação, está consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência 

pátria, que se deve ter o cuidado de não proporcionar, por um lado, um 

valor que para o reclamante se torne inexpressivo e, por outro, que seja 

causa de enriquecimento injusto, nunca se olvidando que a indenização do 

dano imaterial tem efeito sancionatório ao causador do dano e 

compensatório à vítima. É de se considerar também a condição financeira 

das partes e a função social da responsabilidade civil, a qual nada mais é 

do que evitar que novos danos sejam causados por este mesmo fato. 

Nesse escopo, fixo a indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), valor este que tenho por razoável, reparatório, pedagógico e 

proporcional. III-DISPOSITIVO. Posto isso, opino pela PROCEDÊNCIA EM 

PARTE do pedido formulado, condenando a reclamada a restituir o valor de 

R$ 519,33 (quinhentos e dezenove reais e trinta e três centavos), 

atualizado até 13.07.2016, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC, após essa data, bem como indenização por 

dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária 

pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), declarando extinto o 

processo, com resolução do mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, 

do NCPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do 

disposto no art. 55, da Lei Federal nº 9.099/95. Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MD. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

DAMATTA SOUZA 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. Nova Xavantina-MT, 12 de dezembro de 2018. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

1000158-29.2017.8.11.0012. REQUERENTE: JOAO DE PAULA MIGUEL 

REQUERIDO: OI S/A PROJETO DE SENTENÇA I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES. 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 desnecessidade de produção 

de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. II – 

MOTIVAÇÃO. Passo à analise do mérito. Os pedidos da parte autora 

procedem em parte. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c. indenização por danos morais c/c pedido LIMINAR de Tutela 

de Urgência promovida por João de Paula Miguel em face da empresa Oi 

Móvel S/A. Em síntese, aduziu a parte reclamante que é cliente há muitos 

anos da parte reclamada, sendo portador dos telefones fixos nºs. 

66.3438.1270 e 3438.1965, conforme id. 10026081. Ocorre que, recebeu 
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chips em sua residência, enviados pela reclamada, sem nunca ter 

solicitado (id. 10026093), vindo depois a ser cobrado indevidamente, sem 

nunca tê-los usado. Aduz também que ligou para o SAC da reclamada, 

conforme protocolos (id. 10026112), para informar da situação, de nada 

adiantando, pois ficou sofrendo cobranças e possibilidade de negativação 

do seu nome junto ao cadastro de proteção ao crédito, levando-o a 

efetuar os pagamentos cobrados indevidamente, conforme valores e 

planilhas anexadas aos autos. Dessa forma, postula a declaração deste 

Juízo no tocante à inexistência de relação contratual referente as 

seguintes linhas móveis – 66 – 8448-9608; 84483898; 8401-3071; 

8401-2803 e 8401-3517, bem como indenização por dano moral e 

restituição em dobro do valor de R$ 1.695,64 (hum mil, seiscentos e 

noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos) pagos indevidamente 

(ids. 10026361; 10026374; 10026395; 10026408; 10026425; 10026436, 

etc..). Por outro lado, foi indeferida Liminar de Tutela de Urgência, 

conforme id. 10229849. A parte requerida apresentou contestação nos 

autos (id. 11470206) e por seu turno, em síntese, no mérito, alegou que 

praticou o exercício regular de direito, eis que cobrou o que era devido, 

decorrente dos chips, em face do plano da requerida, sendo esses 

devidamente utilizados pelo reclamante, conforme supostas faturas 

anexas. Declara ainda a inexistência de indenização por dano moral e 

postula por fim, a improcedência da reclamação. Inexiste dúvida acerca da 

relação jurídica tratada nos autos, enquadrando-se o requerente no 

conceito de consumidor previsto nos art. 2º do CDC e a requerida no 

conceito de fornecedora nos termos do art. 3º do CDC, verbis: Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física 

ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 

entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Por 

outro lado, é cabível a inversão do ônus da prova em favor da parte 

requerente, em face da verossimilhança de suas alegações, 

consubstanciadas em documentos e nºs de protocolos, junto a parte 

reclamada, a teor no disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Frise-se que, 

segundo o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 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. Saliente-se que, 

a parte reclamada não juntou aos autos documento algum comprovando a 

contratação das linhas telefônicas móveis informadas pela parte 

reclamante em sua exordial, nem tampouco o uso destas, caindo por terra 

suas alegações elencadas na contestação. Em reforço a tese da parte 

reclamante, saliente-se o depoimento da testemunha Sr. Benedito Teixeira 

da Silva (id. 15522837), que declara expressamente: “que trabalhava na 

casa de campo do reclamado, na função de balconista; que quando 

começou a trabalhar o reclamado já possuía duas(02) linhas telefônicas; 

que elas são da empresa OI; que a empresa OI enviou chips para o 

reclamado sem o mesmo ter pedido; que o reclamado ligou para cancelar, 

sendo informado que iriam cancelar; que o requerente ficou pagando as 

faturas esperando o cancelamento; que o reclamante foi informado que 

seriam canceladas as cobranças; que os chips enviados nunca foram 

usados pelo reclamante; etc...”. Ressalte-se que, a parte reclamada 

possui responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco 

do negócio, ou seja, quem exerce uma atividade, qualquer que seja ela, 

deve assumir os riscos a ela inerentes ou os riscos dela decorrentes. 

Conveniente relevar que, as alegações da parte reclamante restaram 

devidamente comprovadas nos autos, devendo ser reconhecida pelo 

Juízo a inexistência da contratação das linhas telefônicas móveis nºs. – 

66 – 8448-9608; 84483898; 8401-3071; 8401-2803 e 8401-3517, bem 

como a ausência de débitos em nome deste. Quanto ao pedido de 

pagamento por danos materiais é cabível em face da cobrança indevida e 

quitação oportuna, conforme documentos colacionados aos autos pela 

parte reclamante (planilha dos valores pagos – ids. 10026032/10026465), 

frisando-se que estes não foram impugnados pela parte reclamada, 

importando assim em R$ 1.695,64 ( hum mil, seiscentos e noventa e cinco 

reais e sessenta e quatro centavos), em dobro, o que perfaz um valor 

total de R$ 3.391,28 (três mil, trezentos e noventa e um reais e vinte oito 

centavos), estando atualizado este valor até 04.07.2017. No tocante ao 

pedido de indenização por dano moral, necessário se faz algumas 

considerações a respeito. A um, a parte reclamada não praticou exercício 

de direito ao enviar chips à parte reclamante, sem ser solicitados e sim 

abuso de direito, notadamente por cobrar e ameaçar, através de cartas 

com uma negativação do nome deste. A dois, esta ação pela parte 

reclamada causa, não só mero dissabor ou aborrecimento e sim, 

constrangimento, mal-estar, revolta, dor, indignação, etc.. onde incide o 

dever de se indenizar a quem passou por isso. Como resultado do acima 

exposto, inquestionável o dano moral sofrido pela parte autora. Pode-se 

entender os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, 

atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta 

investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, 

fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações 

negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Por outro lado, ao 

valorar o dano moral, deve-se ter em mente que a boa e eficaz 

indenização deve ter cunho pedagógico, ao exortar a reclamada a reparar 

seus defeitos na prestação do serviço, bem como deve ter caráter 

reparatório, porquanto terá o condão de representar um consolo ao 

constrangimento moral sofrido pelo reclamante, ferido em sua dignidade, 

não devendo, contudo, enriquecer-lhe injustamente. Nesse escopo, 

sopesando o sofrimento íntimo suportado pelo reclamante e, por outro 

lado, tendo em conta à condição econômica da reclamada, fixo a 

indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este 

que tenho por razoável, reparatório, pedagógico e proporcional. III – 

DISPOSITIVO. Posto isso, opino pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante a 

restituição em dobro dos valores pagos, como indenização de danos 

materiais, no importe de R$ 3.391,28 (três mil, trezentos e noventa e um 

reais e vinte e oito centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir do efetivo 

prejuízo (Súmula 43, STJ);bem como pagamento do valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data 

(Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, a teor 

do disposto no art. 487, inciso I, do NCPC. RECONHEÇO a inexigibilidade de 

débitos referentes às linhas telefônicas móveis nºs. – 66 – 8448-9608; 

84483898; 8401-3071; 8401-2803 e 8401-3517, em nome do reclamante. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do disposto no 

art. 55, da Lei Federal nº 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MD. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

D a r l a n  d a  M a t t a  J u i z  L e i g o 

________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Nova Xavantina-MT, 14 de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-23.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

8010135-23.2017.8.11.0012. REQUERENTE: MOISES ALVES BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Trata-se 

de reclamação de indenização por danos morais. Em análise aos autos, 

verifica-se que a parte reclamada realizou o depósito dos valores devidos 

(Id. 14876238), após a conversão dos autos, em cumprimento de 

sentença. Em seguida, o autor requereu o levantamento dos valores (id. 

1497267). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido Conforme 

delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao pagamento e 

satisfação do direito da exequente, visto que os valores já se encontram 

depositados. Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial. Neste diapasão, visto que a dívida foi 

plenamente satisfeita pelo executado, como consectário lógico a tal fato, 
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momento se faz para extinção da presente execução frente à satisfação 

do débito. DISPOSITIVO Posto isso, opino, com base no artigo 924, inciso II, 

do NCPC, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida 

pelo executado. Expeça-se alvará em favor do exequente, em relação aos 

valores depositados pelo executado. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o 

trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquive-se. 

Submeto o projeto de sentença à homologação pelo Juiz Togado, a teor do 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95. DaMatta Souza 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. 

Nova Xavantina, 17 de dezembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 078/2018-CA - ESTABELECER a escala dos(as) 

Servidores(as) e estagiários que atuarão durante o recesso forense, no 

perído de 20 de dezembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019, nos moldes 

enunciados abaixo:

* A Portaria nº 078/2018-CA completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 57566 Nr: 2809-57.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celiane de Souza Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Domingos Ferreira 

Vilasboa - OAB:40.676/GO

 Vistos.

Abra-se vista as partes para, no prazo legal, apresentarem memoriais 

finais, iniciando-se pelo Ministério Público e após a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5391 Nr: 534-29.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarita Luiza Aguila Gonzalez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Tereza Margarete Pereira, 

Jairo Dias Pereira, Ivane de Campos Mello Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, Michelle 

Dayrell Lanna - OAB:8089-MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória, a ser expedida 

para Comarca de Rondonópolis-MT, trazendo aos autos o comprovante 

original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28575 Nr: 1572-27.2010.811.0044

 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: Claudio Antonio Tamiozzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10661/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 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$ 

615,94, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 134/137. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 479,63 (quatrocentos 

e setenta e nove reais e sessenta e três centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 136,31 (cento e trinta e seis reais e trinta e um 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site WWW.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o 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 aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Caso não efetue o pagamento, fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 

612, § 5.º da CNGC-TJMT.

Ângela Cristina Stiirmer

Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59735 Nr: 399-89.2015.811.0044

 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: TWOB, LLCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdSB

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUNIOR CESAR DA SILVA BARBOSA, 

Filiação: Benedita da Silva e Domingos Jose Barbosa, brasileiro(a), natural 

de Diamantino-MT. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5.º da 

CNGC-TJMT. .

 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, Ângela Cristina Stiirmer, 

digitei.

Paranatinga, 18 de dezembro de 2018

Ângela Cristina Stiirmer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 78158 Nr: 1355-37.2017.811.0044

AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admir Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADMIR RODRIGUES DA SILVA, Filiação: 

Adriana Maria Rodrigues e Manoel Rodrigues da Silva, data de nascimento: 

07/05/1969, brasileiro(a), natural de Correntina Ba-BA, solteiro(a), 

pedreiro. 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 autos que no dia 08 de dezembro de 2017, 

na Rua Parana, Vila Nova, na cidade de Gaucha do Norte, o denunciado 

subtraiu para proveito proprio, uma bicicleta pertencente a vitima.

Despacho: Ante o exposto, tenho que no presente caso não se encontram 

presentes os requisitos da prisão preventiva, desta forma deixo de 

decretar a prisão preventiva do réu Admir Rodrigues da Silva, qualificado 

no presente feito.II – Cite-se o acusado via edital.III – Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Às providências. Cumpra-se.Paranatinga/MT, 08 de 

outubro de 2018.Dra. Ana Cristina Silva Mendes Juíza Auxiliar da CGJ

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, BERNADETE 

TEREZINHA BORGES PEREIRA, digitei.

Paranatinga, 09 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 71763 Nr: 2327-41.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Nogueira da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA NETO, 

Cpf: 00796783195, Rg: 1432884-4, Filiação: Agnaldo Nogueira de Morais e 

Divina Pereira da Silva, data de nascimento: 29/08/1984, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos que no dia 28 de junho de 2016, na 

Av. Bandeirantes, nº 1955, Centro, neste Municipio de Paranatinga, o 

denunciado conduziu veiculo automotor com capacidade psicomotora 

alterada em dazao da influencia de alcool.

Despacho: Ante o exposto, tenho que no presente caso não se encontram 

presentes os requisitos da prisão preventiva, desta forma deixo de 

decretar a prisão preventiva do acusado Francisco Nogueira da Silva 

Neto, qualificado no presente feito.Outrossim, conforme consta à fl. 21, foi 

arbitrada fiança no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), ficando 

o acusado ciente de suas obrigações, previstas nos artigos 327 e 328 do 

Código de Processo Penal, no entanto, os autos dão conta de que o 

acusado não foi encontrado no endereço para que o mesmo fosse citado 

para responder a demanda.Sendo assim, decreto a quebra da fiança pelo 

réu, nos termos do artigo 343 do CPP, tendo em vista que descumpriu os 

seus deveres, especialmente o de manter o seu endereço atualizado, 

importando na perda da metade do valor recolhido, devendo o valor ser 

reservado para o pagamento das custas processuais e encargos em 

caso de condenação (artigo 345 do Código de Processo Penal).Cite-se o 

acusado via edital.Dê-se ciência ao Ministério Público.Às providências. 

Cumpra-se. Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.Dra. Ana Cristina Silva 

Mendes Juíza Auxiliar da CGJ

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, BERNADETE 

TEREZINHA BORGES PEREIRA, digitei.

Paranatinga, 09 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 57542 Nr: 2795-73.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Luiz Nascimento Santos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE LUIZ NASCIMENTO SANTOS 

JUNIOR, Cpf: 10554145413, Rg: 3.525.242-1, Filiação: Gerusa Maria da 

Conceição e Jose Luiz Nascimento Santos, data de nascimento: 

04/06/1992, brasileiro(a), natural de São Miguel dos Campos-AL, 

solteiro(a), auxiliar de pedreiro. 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 05/09/2014, por volta das 09:50 horas, na Rua 

João Paulo II, Bairro Jardim panorama nesta cidade de Paranatinga-MT, o 

denunciado JOSE LUIZ NASCIMENTO SANTOS JUNIOR, portou arma de 

fogo de uso permitido, calibre 32, sem autorização e em desacordo com a 

determinação legal.

Despacho: Ante o exposto, com base no art. 282, §4º c/c art. 312, ambos 

do Código de Processo Penal, REVOGO as medidas cautelares impostas e 

DECRETO a prisão preventiva do acusado JOSÉ LUIZ NASCIMENTO 

SANTOS JUNIOR, como garantia da ordem pública, ficando sem efeito, por 

consequência o alvará de soltura nº 022/2014 de fls. 54. EXPEÇA-SE 

Mandado de Prisão Preventiva.Por fim, CITE-SE o acusado via edital, nos 

termos do artigos 361 e 363, §1º, ambos do Código de Processo 

Penal.Cite-se. Cumpra-se expedindo o necessário.Paranatinga/MT, 09 de 

outubro de 2018.Dra. Ana Cristina Silva Mendes Juíza Auxiliar da CGJ

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, MARYA SANTANNA DE 

SOUZA, digitei.

Paranatinga, 10 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78164 Nr: 1361-44.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rai da Silva Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAI DA SILVA MARQUES, Cpf: 

12254862626, Rg: 19.559.929, Filiação: Celia Lopes da Silva e João 

Raimundo Marques, data de nascimento: 24/10/1993, brasileiro(a), natural 

de Paranatinga-MT, solteiro(a), operador de máquinas. 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 dia 29 de 

novembro de 2016, por volta das 14:51 min, na Av. Brasil, Bairro: Vila 

Nova, no município de Gaúcha do Norte, o denunciado RAI DA SILVA 

MARQUES possuía e mantinha sob sua guarda cinco munições calibre 22, 

sem autorização e em desacordo com a determinação legal. Os agentes 

policiais receberam denúncia de que havia um homem em sua residência 

na posse de uma arma de fogo. Assim, deslocaram-se até o local, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 564 de 792



constatando que em cima da cama do denunciado havia uma arma de 

fogo,a aqual está inapta para efetuar disparos, bem como encontraram 

cinco munições calibre 22, que mostraram eficientes.

Despacho: AÇÃO PENAL Nº 1361-44.2017.811.0044 - CÓDIGO Nº 

78164.VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.Tendo em vista o teor da certidão 

de fls. 57 e o requerimento formulado pelo representante do Ministério 

Público (fl. 59), CITE-SE o acusado RAI DA SILVA MARQUES, via edital, 

nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, para responder a 

acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias.Decorrido o prazo, se o 

acusado, citado por edital, não comparecer em juízo, nem constituir 

advogado, DECLARO, desde já, a suspensão do processo e do curso do 

prazo prescricional, com amparo no artigo 366 do Código de Processo 

P e n a l .  E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o .  À s  p r o v i d ê n c i a s . 

Cumpra-se.Paranatinga/MT, 11 de outubro de 2018.ANA CRISTINA SILVA 

MENDESJuíza Auxiliar da CGJ/MT

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, 17 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº.42/2018-DF - Excelentíssima Doutora Suelen Barizon, juíza 

de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal da Comarca de Peixoto 

de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a edição do Provimento n. 16/2018-CM, Disponibilizado no 

DJE de 14.11.2018, edição n. 10378, com fundamento em seu art. 3º; 

CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 1424/2018-PRES, que 

estabelece o horário de expediente do Tribunal de Justiça e das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso no período de 20 de dezembro de 2018 a 6 de 

janeiro de 2019 (Recesso Forense), das 13 às 18 horas; CONSIDERANDO 

a necessidade de normatizar a escala de servidores que atenderão 

durante o plantão judiciário desta Comarca de Peixoto de Azevedo. 

RESOLVE: Art. 1º- CONVOCAR os Senhores Servidores que integrarão a 

escala de plantão judiciário no recesso forense. Art. 2º- FIXAR o horário 

de expediente das 13 às 18 horas, no período de 20.12.2018 a 

06.01.2019, em virtude de recesso forense e Estabelecer a escala de 

plantão dos servidores desta Comarca, conforme segue: PERÍODO JUIZ 

(A) TELEFONE 19.12.2018 das (14h00min) a 28.12.2018 (12h00min)Dra. 

Suelen Barizon, Assessora: Priscielem da Silva Rodrigues (19 a 23/12)

(66) 99620-6118, Assessora: Andressa Luana de Menezes Costa (24 a 

28/12) (66)99712-3036, 28.12.2018 a 31.12.2018 (12h00min)Dr. Diego 

Hartmann Assessora: Maria Andreza (66) 9 9606-9222, 31/12/2018 

(12h00min) a 07/01/2019 (12h00min)Dr. Evandro Juarez Rodrigues, 

Assessora: Danielly da Silva Rodrigues (65) 9 9607-4076, Assessor: 

Cirillo Gonzaga de Almeida (66) 9 9999-8588, PERÍODO OFICIAL DE 

JUSTIÇATELEFONE, 19.12.2018 ,Carlos Henrique Dias da Silva 

(66)99637-6478,20.12.2018,a 12/2018Romildo Ferreira de Abreu, (66) 9 

9911-1684, 24.12.2018 a 29.12.2018 Maria da Penha Ferreira Nunes (66) 

9 9963-2529, 01.01.2019 a .01.2019Carlos Henrique Dias da Silva (66) 9 

9637-6478, 05.01.2019 a 07.01.2019 Romildo Ferreira de Abreu (66) 9 

9911-1684, PERÍODO SERVIDORES TELEFONE 19.12.2018 a 20.12.2018 

Evellyn B. Wronski (66) 9 999-2420, 21.12.2018 a 22.12.2018 Fernanda 

Pereira da Silva (66) 9 9699-9684 23.12.2018 a 24.12.2018 José Barbosa 

da Silva (66) 9 9724-9753, 25.12.2018 a 26.12.2018Roberta Torres 

Mourão Vieira(66) 9 9616-5599, 27.12.2018 a 28.12.2018Jose Claret de 

Almeida Marques (66)9 9927-8046, 29.12.2018 a 30.12.2018, Joselio 

Fernandes Luna(66) 9 9911-8435, 31.12.2018 a 01.01.2019Adiel Sousa 

Araújo (66) 9 9983-1765, 02.01.2019 a 03.01.2019 Nilson Abreu dos 

Santos(66) 9 9604-3138 04.01.2019 Irene Aparecida Fermino (66) 9 

9605-1798 05.01.2019 a 06.01.2019 Francineide Paiva dos Santos(66) 9 

9646-7564 07.01.2019 Nilson Abreu dos Santos (66) 9 9604-3138, 

Publique-se, registre-se e cumpra-se, dando ciência aos Servidores 

Plantonistas, remetendo-se cópia desta à Diretoria-Geral, à Presidência do 

Tribunal de Justiça e à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Peixoto de Azevedo, 18 de dezembro de 2018.Suelen Barizon 

Juíza de Direito - Diretora do Foro em Substituição Legal

PORTARIA Nº. 11/2018-CNPAR

 A Doutora Suelen Barizon, Juíza de Direito e Diretora do Foro em 

Substituição Legal da Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

Considerando que o servidor José Claret de Almeida Marques, Analista 

Judiciário, matrícula 24419, Designado Gestor Judiciário do CEJUSC, 

encontrar-se-á afastado no período de 07/01/2019 a 26/01/2019, em face 

das férias regulamentares do ano de 2018,

 RESOLVE:

 Designar Josélio Fernandes Luna, matrícula 8117, Técnico Judiciário, para 

exercer a função de Gestor Judiciário do CEJUC, a partir do dia 

07/01/2018 a 26/01/2019, durante o afastamento do titular.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Peixoto de Azevedo/MT, 18 de dezembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito e Diretora do Foro em Substituição Legal

PORTARIA Nº. 10/2018-CNPAR

 A Doutora Suelen Barizon, Juíza de Direito e Diretora do Foro em 

Substituição Legal da Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

 Considerando que a servidora Roberta Torres Mourão Vieira, Auxiliar 

Judiciária, matrícula 8107, Designada Gestora Geral, encontrar-se-á 

afastado no período de 07/01/2019 a 26/01/2019, em face das férias 

regulamentares do ano de 2018;

 RESOLVE:

 Designar Evellyn Begail Wronski, Distribuidora, matrícula 26123, para 

exercer a função de Gestora Geral, no período de 07/01/2019 a 

26/01/2019, durante o afastamento da titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Peixoto de Azevedo/MT, 18 de dezembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito e Diretora do Foro em Substituição Legal

PORTARIA Nº. 09/2018 - CNPAR

 A Doutora Suelen Barizon, Juíza de Direito e Diretora do Foro em 

Substituição Legal da Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

Considerando que o servidor José Barbosa da Silva, Técnico Judiciário, 

matrícula 7078, designado para exercer a função Gestor Judiciário do 

Juizado Especial, encontrar-se afastado no período de 07/01/2019 a 

26/01/2019, em face das férias regulamentares do ano de 2018 ;

RESOLVE:

 Designar Nilson Abreu dos Santos, Técnico Judiciário, matrícula 8106, 

para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto do Juizado Especial, 

no período de 07/01/2019 a 26/01/2019, durante o afastamento do titular.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Peixoto de Azevedo/MT, 18 de dezembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito e Diretora do Foro em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000449-59.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DA SILVA SANTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000449-59.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 21.318,84 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO, Diligências]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 POLO PASSIVO: Nome: BRUNO DA SILVA SANTO Endereço: 

AVENIDA BRASIL, 9658, LAMBARI DO OESTE, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA seja intimada para efetuar o depósito da diligência no valor de R$ 

80,00 (oitenta reais), mediante a emissão de guia no “site” do Tribunal de 

Justiça, www.tjmt.jus.br/guias, devendo, ainda, juntar aos autos o 

comprovante, para que este Oficial de Justiça possa dar cumprimento ao 

respeitável mandado de citação. Peixoto de Azevedo-MT, 6 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000511-02.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMOALDO VIANA DA SILVA 94003017153 (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000511-02.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 18.517,60 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Endereço: AC COLIDER, 

AVENIDA TANCREDO NEVES 329 SETOR LESTE, CENTRO, COLÍDER - MT - 

CEP: 78500-970 POLO PASSIVO: Nome: ROMOALDO VIANA DA SILVA 

94003017153 Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o depósito da diligência no 

valor de R$ 40,00 (quarenta reais), mediante a emissão de guia no “site” 

do Tribunal de Justiça, www.tjmt.jus.br/guias, devendo, ainda, juntar aos 

autos o comprovante, para que este Oficial de Justiça possa dar 

cumprimento ao respeitável mandado de citação. Peixoto de Azevedo-MT , 

6 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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: 1000535-30.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ILARIO BORTOLINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000535-30.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ILARIO BORTOLINI Endereço: PA 

Cachimbo I, Travessão 04, Lote 660, Sítio Boa Esperança, Zona Rural, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: 

AVENIDA DAS ITAÚBAS, 3536, - DE 3426 A 3718 - LADO PAR, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-284 FINALIDADE: Intimar o(a) 

advogado(a) a parte autora, que a perícia médica, restou agendada para o 

dia 24.01.2019, as 08h30min, na sala multidisciplinar deste juízo, pelo 

perito, Drª Geane Moron Beato. Bem como comparecer a Secretaria da 

Segunda Vara, para retirar os quesitos formulados pelas partes. Peixoto 

de Azevedo-MT, 18 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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. 
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(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):

 Cod. Proc.: 66017 Nr: 3316-18.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RELSON BRITO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C M A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a(s) parte(s) requerida(a) na pessoa do(s) seu(s) 

advogado(s), para no prazo de 5(cinco) dias, pagar as custas Judiciais no 

valor de R$ 376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos) e taxa judiciária no valor de R$ 126,39(cento e vinte seis reais e 

trinta e nove centavos) – Valor total das custas processuais R$ 

503,24(quinhentos e três reais e vinte e quatro centavos), cálculo de fls. 

54, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos Cartórios 

Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br/serviços/guias), sob pena de 

expedição de certidão de dívida ativa, protesto e averbação dos valores 

junto ao Cartório Distribuidor da Comarca.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90287 Nr: 1507-17.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30(TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 1507-17.2018.811.0023 – Código: 90287

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA

PARTE RÉ: EDNA GOMES DE SOUSA

CITANDA(S): Requerida: Edna Gomes de Sousa, data de nascimento: 

16/09/1963, brasileira, Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/05/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 954,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Requerente e Requerido contraíram matrimônio em 

09.09.1977, sob o regime de separação de Bens, o rompimento casal 

dê-se há mais de 38(trinta e oito) anos, dessa união tiveram 21(um) 

filho(falecido), não constituíram patrimônio.

DESPACHO: Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais. 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Cite-se a parte 

requerida dos termos desta ação, no endereço de fl. 13, para querendo, 

contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial.

 Eu, Josélio Fernandes Luna - Técnico Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 17 de dezembro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94045 Nr: 4161-74.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILSON OLIVEIRA DA PAIXAO, 

LESSANDRO JOSE FERREIRA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 FINALIDADE: intimar a avogada do denunciado para no prazo de lei 

apresentar reposta a acusação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92959 Nr: 3390-96.2018.811.0023

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 3390-96.2018.811.0023 – código: 92959

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): JUSTIÇA PÚBLICA

INDICIADO(S): JOAO PEREIRA DA SILVA

INTIMANDO: Agressor: Joao Pereira da Silva Filiação: , brasileiro(a), 

convivente, aposentado, Endereço: Rua Imperatriz, N° 53, Bairro: Nova 

Esperança, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

Vítima: Cianete Mota, Cpf: 01301142190 Filiação: Jose Mota e Maria da 

Penha, data de nascimento: 07/01/1974, brasileiro(a), natural de Assai-PR, 

convivente, cozinheira, Endereço: Rua Umuarama, S/n°, Bairro: Aeroporto, 

Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: FINALIDADE 01: INTIMAR o agressor João Pereira da Silva, 

acima qualificado, quanto à aplicação das medidas de proteção que 

obrigam o agressor, com fulcro no artigo 22, III, alíneas “a”, “b”, “c”, da Lei 

nº 11.340/2006, consistentes em:

1) AFASTAMENTO do ofensor JOÃO PEREIRA DA SILVA, utilizando-se 

força policial, se necessário;

2) proibição do agressor de aproximar da ofendida e de seus familiares e 

testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 200 (duzentos) 

metros entre estes e o agressor;

 3) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas 

por qualquer meio de comunicação;

 4) proibição de frequentar a residência da ofendida, dos seus familiares e 

o seu trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida;

 5) recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo 

domicílio, após afastamento do agressor.

FINALIDADE 02: CIENTIFICAR previamente a ofendida Cianete Mota, 

Medidas Protetivas aplicadas em face do agressor, cientificando-a de que, 

caso descumpra qualquer das medidas acima impostas, deverá procurar 

imediatamente a Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum local para a 

adoção das medidas pertinentes, ou acionar a Polícia Militar via 190 ou a 

Polícia Civil via 197.

 DECISÃO: Vistos. Cuida-se de pedido de aplicação de medidas protetivas 

em favor de Cianete Motas alegada vítima do crime de ameaça, praticado 

em situação de violência doméstica por seu ex-companheiro João Pereira 

da Silva. Afirma a requerente que vem sofrendo agressões psicológicas 

pelo ofensor por não aceitar o término do relacionamento. Com isso requer 

medidas de proteção previstas em lei. (...) Deve ser mantida a sentença 

condenatória quando a materialidade e a autoria do crime restar 

comprovada pelos depoimentos da vítima e demais provas nos autos, 

ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e 

familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se reveste de maior 

força probatória. (Apelação Criminal nº 122.516/2015, Relator: Des. 

Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2015, 
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Publicado no DJE 27/11/2015).” Assim, configurada a hipótese de violência 

doméstica (artigo 5º, inciso III e artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 

11.340/2006), bem como a imperiosa necessidade de aplicação de 

medidas de proteção à ofendida, o deferimento do presente pedido é 

necessário, a fim de resguardar a incolumidade física e psíquica da 

requerente. Diante do exposto, nos termos do artigo 22 da denominada Lei 

Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006) concedo parcialmente à ofendida 

CIANETE MOTA as medidas postuladas, e aplico imediatamente ao ofensor 

JOÃO PEREIRA DA SILVA as seguintes medidas de urgência: 1) 

AFASTAMENTO do ofensor JOÃO PEREIRA DA SILVA, utilizando-se força 

policial, se necessário; 2) proibição do agressor de aproximar da ofendida 

e de seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 

200 (duzentos) metros entre estes e o agressor; 3) proibição de contato 

com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 4) proibição de frequentar a residência da ofendida, dos 

seus familiares e o seu trabalho, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida; 5) recondução da ofendida e a de seus 

dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor; No 

que tange ao pedido de aplicação ao ofensor de suspensão da posse ou 

restrição do porte de armas, não há como deliberar a respeito, haja vista 

que não foi informado pela vítima se o requerido possui autorização para a 

posse ou porte de arma de fogo. Assim, a proibição de tal conduta já está 

tipificada como crime pelo legislador e dela ninguém pode alegar o 

desconhecimento. Já em relação a afastamento da ofendida, sem 

prejuízos dos direitos relativos aos bens, guarda dos filhos e alimentos; 

prestação de alimentos provisionais ou provisórios; separação de corpos; 

restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida; e, 

proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra, 

venda e locação de propriedade comum, deixo de proferir decisão, à 

míngua de informações sobre a situação, devendo a requerente constituir 

advogado ou comparecer à Defensoria Pública objetivando a defesa do 

seu patrimônio. Intime-se a vítima pessoalmente desta decisão, 

cientificando-a de que, caso o ofensor descumpra qualquer das medidas 

acima impostas, deverá procurar imediatamente a Delegacia de Polícia ou 

mesmo o Fórum local para a adoção das medidas pertinentes. Intime-se o 

requerido, pessoalmente, cientificando-o de que o descumprimento de 

quaisquer dessas medidas ensejará a decretação de sua prisão 

preventiva (artigos 20 e 24-A ambos da Lei nº 11.340/2006 e artigo 313, 

inciso III, do CPP). Caso não seja encontrado, intime o ofensor por edital. 

Insta consignar que as medidas protetivas ora determinadas podem ser 

revistas a qualquer momento, bem como, outras poderão ser aplicadas, 

previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou 

as circunstâncias o exigirem (Lei nº. 11.340/2006, art. 22, § 1º). 

Cientifique-se a Autoridade Policial e a Polícia Militar de Peixoto de 

Azevedo/MT. Nos termos do artigo 18, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que tome ciência desta 

decisão. Intime-se. Cumpra-se com urgência 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, Josélio Fernandes Luna 

- Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 18 de dezembro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 111/2018-CNPar O Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 

etc...     CONSIDERANDO o usufruto de 15 (quinze) dias de licença 

compensatória da gestora da 1ª Vara desta comarca Marta Cristina 

Volpato Basílio, no período de 05/12/2018 a 19/12/2018     RESOLVE:   I – 

Designar a servidora Ligia Magna Silva e Machado dos Reis, matricula 

9895, Analista Judiciaria, Gestora Judiciária no período de 05/12/2018 a 

19/12/2018 durante o usufruto de licença compensatória da gestora titular. 

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.   P. R. 

Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos – Divisão de Controle e Informação do Tribunal Justiça – MT. 

Pontes e Lacerda –MT, 14 de dezembro de 2018 Claudio Deodato 

Rodrigues Pereira   Juiz de Direito e Diretor Forotable

 PORTARIA N. 111/2018-CNPar

 O Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...

 CONSIDERANDO o usufruto de 15 (quinze) dias de licença compensatória 

da gestora da 1ª Vara desta comarca Marta Cristina Volpato Basílio, no 

período de 05/12/2018 a 19/12/2018

 RESOLVE:

 I – Designar a servidora Ligia Magna Silva e Machado dos Reis, matricula 

9895, Analista Judiciaria, Gestora Judiciária no período de 05/12/2018 a 

19/12/2018 durante o usufruto de licença compensatória da gestora titular.

 II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de 

Recursos Humanos – Divisão de Controle e Informação do Tribunal Justiça 

– MT.

 Pontes e Lacerda –MT, 14 de dezembro de 2018

 Claudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137622 Nr: 2685-65.2017.811.0013

 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: Luzinete Amaro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO, 

Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Vital Care – Home 

Care e Programas de Reabilitação, Joaquim Rafael Martins de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO RESENDE DA SILVA - 

OAB:3315

 Dê-se vistas à Procuradoria Geral do Estado, à Defensoria Pública e ao 

Ministério Público, para que se manifestem no prazo 05 dias, cada, acerca 

das contas apresentadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145912 Nr: 6093-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. C. DE SOUZA - ME, Marco Antonio 

Correa de Souza, Gilda José de Freitas souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Junte-se a decisão acerca do pedido já proferida nos autos dos 

embargos de devedor que foram distribuidos, por equívoco, no PJE.

Após, ciência às partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150148 Nr: 8042-26.2017.811.0013

 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 Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lídio Leonardo Gomes da Silva Rodrigues, 

Renato Carneiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de improbidade ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de LÍDIO LEONARDO GOMES DA 
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SILVA RODRIGUES e RENATO CARNEIRO DA SILVA.

Os réus foram notificados para apresentar a defesa preliminar.

O réu RENATO CARNEIRO DA SILVA apresentou defesa preliminar, por 

meio da Defensoria Pública.

E o réu LÍDIO LEONARDO GOMES DA SILVA RODRIGUES apresentou 

defesa preliminar por meio de advogado constituído.

Após analisar a defesa preliminar a ação foi recebida e determinada a 

citação.

O réu Lídio Leonardo Gomes da Silva Rodrigues foi devidamente citado. 

Com relação ao réu Renato Carneiro da Silva, mudou-se de endereço sem 

informar nos autos e por isso não foi citado por oficial de justiça.

O réu Lídio Leonardo Gomes da Silva Rodrigues apresentou contestação.

A Defensoria Pública que patrocina a defesa do réu Renato Carneiro da 

Silva alega a nulidade da citação por meio da Defensoria Pública.

Excelente arguição do douto Defensor Público, entretanto, cabe apenas 

salientar que o réu não foi citado por meio da Defensoria Pública, na 

verdade o réu mudou de endereço sem comunicar nos autos.

 É obrigação das partes manter seus dados atualizados nos autos. E, por 

analogia, o art. 274, parágrafo único do NCPC resolve o caso, digo 

analogia porque o artigo trata de intimação, e aqui estamos diante da 

citação, entretanto, neste caso, a citação precedida de uma notificação, 

que chama o réu para integrar a lide. E, a meu ver, cria ao réu o dever de 

manter seus dados atualizados.

 Vejamos o artigo.

“NCPC, Art. 274. (...) Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço”.

Sendo assim, presume-se citado o réu RENATO CARNEIRO DA SILVA.

Intime-se a Defensoria Pública para apresentar contestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 184155 Nr: 11040-30.2018.811.0013

 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: Adilson da Silva Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON OLIVEIRA DA SILVA, TASSILA 

RAYANE CAMPOS OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEMERSON ALVES FERREIRA - 

OAB:14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Embargos de Terceiros promovido por ADILSON DA SILVA 

LOPES em face de GILSON OLIVEIRA DA SILVA e sua mulher, alegando, 

em síntese, que adquiriu a posse do imóvel de Ezequiel - requerido de um 

demanda promovida pelos embargados, cuja liminar de reintegração de 

posse foi concedida por este Juízo e se encontra em fase de 

cumprimento..

É o breve Relatório.Passo a decidir.

Diante dos fatos narrados na exordial verifica-se que, embora cause 

estranheza o valor pago pelo posse do imóvel ser inferior ao que teria 

pago o Sr. Ezequiel Ferreira de Lima, a verdade que com relação a posse, 

há verossimilhança na alegação do requerente que efetivamente pagou 

para tê-la, conforme prova preliminar que acosta aos autos e vinha 

mantendo-a, desde então, até que, recentemente, teve ciência, através do 

Sr. Oficial de Justiça, acerca da medida de reintegração.

Deve-se, neste momento, de cognição sumária, em ambos os processo, 

ser adotada medida mais adequada para a efetividade do processo.

Desta forma, o cumprimento da reintegração de posse, neste momento, 

trará, efetivamente, maiores danos ao embargante que aos embargados 

que, ademais, já sofreram dano patrimonial perpetrado por Sr, Ezequiel.

Razão pela qual DEFIRO a liminar ora pleiteada para suspender o ato de 

re in t e g r a ç ã o  d e  p o s s e  d e t e r m i n a d o  n o s  a u t o s  n º 

11796-73.2017.811.0013, Código 157924, em razão da presença do 

fummus boni iuris e do periculum in mora.

Ao Cartório para entrar em contato, imediatamente, com o Sr. Oficial de 

Justiça, informando acerca do teor da presente decisão.

Designo desde já audiência de instrução e julgamento em conjunto com o 

Cód. 157924 para o próximo dia 06/02/2019, no mesmo horário.

Citem-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89924 Nr: 1690-57.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMM, NEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, DAFINI DE PAULA SAGA GOMES - 

OAB:17023/O, Renato Chagas Correia da Silva - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de penhora. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81541 Nr: 3723-88.2012.811.0013

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Leonel de Menezes, José Leonel de 

Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de penhora. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89015 Nr: 897-21.2014.811.0013

 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: Leni Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Abreu Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katya Regina Novak de 

Moura - OAB:15989/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$ 

729,74 (setecentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 196/201. 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$ 316,34 (trezentos e dezesseis reais e trinta e quatro 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 
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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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147410 Nr: 6766-57.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO JUNIOR DE SOUZA, Telefone 

65999193663. 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 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 1.790,28 (Um mil e setecentos e noventa reais e vinte e 

oito centavos)

Resumo da Inicial: GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA, menor, nascido em 

23/01/2013, representado por sua mãe JEANI SILVA DE OLIVEIRA, 

brasileira, casada, manicure, RG n° 1602815-5 SSP/MT e CPF n° 

035.627.121-89, com endereço na Rua Dom Pedro II, nº 417 B, Bairro Vila 

Guaporé, em Pontes e Lacerda/MT, com telefone (65) 99601-6225, por 

meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

presentada pelo Defensor Público que esta subscreve, vem, perante 

Vossa Excelência, propor o presente: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE 

FIXA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR (Art. 530 do CPC) em face de FABIO 

JUNIOR DE SOUZA, brasileiro, solteiro, demais informações 

desconhecidas, residente e domiciliado na Comunidade Córrego da Onça, 

Sítio Dois Irmãos, em Pontes e Lacerda/MT, com telefone (65) 99919-3663, 

pelos fatos e fundamentos que passa a expor: 1. Da situação processual 

A presente relação jurídica processual satisfativa tem como objeto impor 

ao executado o cumprimento da sentença que reconheceu o dever de 

prestar alimentos em favor do exequente. Documento: 147410 - 

Protocolado em: 31/07/2017 às 14:37:04 e assinado eletronicamente por: 

Ricardo Morari Pereira:01104347148 Autenticidade do documento: 

8e3a007d-ccf5-43eb-b162-4a644df206bc. Para conferir a autenticidade 

acesse o endereço http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Núcleo da 

Defensoria Pública em Pontes e Lacerda/MT Avenida Airton Sena, nº 

1219, Centro CEP 78250-000, tel./fax: (65) 3266-3983 Processado 

regularmente o feito, foi proferida decisão condenatória fixando a 

obrigação alimentar em 30% do salário mínimo vigente, o que perfaz, 

atualmente, a quantia de R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um Reais e dez 

centavos). Acontece que o executado, desrespeitando ordem judicial, sem 

qualquer justificativa, não está cumprindo integralmente com seu dever 

inerente ao poder familiar, e não pagou a quantia satisfatória aos valores 

referentes aos meses de maio/2016, e de dezembro/2016 a julho/2017, 

razões pelas quais se impõem o estabelecimento desta etapa satisfativa. 

As parcelas referentes aos três últimos meses já estão sendo cobradas 

em procedimento de cumprimento de sentença pelo rito prisional, sendo 

que o presente feito refere-se, apenas, as parcelas compreendidas entre 

maio/2016, e dezembro/2016 a abril/2017 e deve ser estabelecido por 

carta de sentença.

Despacho/Decisão: Cite-se 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, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 14 de dezembro de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002649-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE BARBOSA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BARBOSA FONTES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 

(dez) Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1002649-69.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Tutela 

e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: GISELLE BARBOSA 

FONTES Endereço: Avenida Bahia, 3162, Centro, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 POLO PASSIVO: Nome: FERNANDO BARBOSA 

FONTES Endereço: Avenida Bahia, 3162, centro, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 INTIMANDO: TERCEIROS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro 

teor da sentença, prolatada nos autos acima mencionados, que segue 

abaixo transcrita, 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 SENTENÇA: Aberta a audiência e apregoadas às partes, 

constatou-se a presença das pessoas supramencionadas. Em termos 

apartados foi procedida à coleta do depoimento pessoal da parte autora, 

bem como das testemunhas arroladas. Os termos de declaração das 

partes e testemunhas foram produzidos por meio de gravação audiovisual, 

nos arts. 188 e 210 do NCPC, arts. 405, § 2. 12 , e 475 do CPP, bem como 

dos provimentos 71/2008-GAB/CGJ e 12/2011-CGJ, com ciência prévia 

das partes e seus advogados, visando à reprodução mais fidedigna 

possível e maior celeridade na colheita de provas. As partes e seus 

advogados saem advertidos acerca da vedação de divulgação não 

autorizada dos registros audiovisuais às pessoas estranhas ao processo. 

Dada a palavra ao Ministério Público, este se manifestou nos seguintes 

termos: "MM. Juiz, diante a evidente deficiência que acomete o 

interditando, o Ministério Público manifeste pela procedência da demanda. 

Pede deferimento". Dada a palavra ao advogado da parte autora, este se 

manifestou nos seguintes termos: "MM. Juiz, reitero os termos da inicial. 

Pede deferimento". Dada a palavra ao Defensor Público, este se 

manifestou nos seguintes termos: "MM. Juiz, a Defensoria t.1ica apresenta 

impugnação por negativa geral, nos termos do art. 341, parágrafo único, 

do NCPC. Pede deferimento" Segundo a dicção do art. 520, § 1°, da 

CNGCGJ/MT, ordeno que os registros telemáticos, em audiovisual, dos 

atos realizados na presente solenidade sejam sujeitados à 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 

arts. 520 e 522 da CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, 

que, de acordo com o que dispõem o art. 460, § 1°, do NCPC e o item 

2.20.4 da CNGCGJ/MT não será realizada a transcrição das declarações 

registradas. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada por GISELLE 

BARBOSA FONTES, devidamente qualificado (a) nos autos, alegando, em 

suma, que FERNANDO BARBOSA FONTES, em decorrência de problemas 

de saúde ocasionados em razão de má formação do seu sistema 

neurológico, o que lhe incapacita para o exercício pleno dos atos da vida 

civil. Com a inicial vieram os documentos de fls. 8/14. Em decisão prolatada 

às fls. 15/16 foi deferido o pedido antecipatório, nomeando-se como 

curador (a) provisório (a) o (a) requerente. Designada audiência com o 

escopo de proceder à entrevista do (a) interditando (a), a solenidade 

ocorreu nesta oportunidade. Instado a manifestar o Ministério Público 

pugnou favorável à decretação do (a) interditando (a). É a suma do 

necessário. Decido. Apregoa o art. 371 do CPC que o juiz apreciará a 

prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver 

promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu 
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convencimento. Pois bem. Calcado em tal mandamento legal, afere-se pela 

inspeção pessoal, meio de prova legitimamente reconhecida nos arts. 481 

a 484 do Novo Código de Processo Civil, que o (a) interditando (a) é 

portador (a) de má formação do seu sistema neurológico, o que, 

logicamente demanda de cuidados de outra (s) pessoa (s) para a 

realização das atividades mais comezinhas. Apregoa o art. 371 do CPC 

que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do 

sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da 

formação de seu convencimento. Pois bem. Calcado em tal mandamento 

legal, afere-se pela inspeção pessoal, meio de prova legitimamente 

reconhecida nos arts. 481 a 484 do Novo Código de Processo Civil, que o 

(a) interditando (a) é portador (a) de má formação do seu sistema 

neurológico, o que, logicamente demanda de cuidados de outra (s) pessoa 

(s) para a realização das atividades mais comezinhas. A despeito de o rito 

especial previsto no Novo Código de Processo Civil nas ações de 

interdição estatuir a necessidade da nomeação de um perito médico para a 

elaboração de laudo tendente a espancar alguma dúvida existente acerca 

da incapacidade do (a) interditando (a), tal qual determina o art. 753, 

"capta",do referido Diploma Legal, o Juiz deve aplicar com o fito de atender 

ao fim social a que ela se ela se dirige e às exigências do bem comum. A 

experiência mostra que em casos análogos ao ora vergastado, no qual a 

patologia do (a) interditando (a) mostra-se clarividente de modo a impedir 

em sua plenitude os exercícios dos atos da vida civil por parte do (a) 

interditando (a), a nomeação de um perito para a realização de um exame 

pericial, somente procrastinaria de maneira desnecessária o deslinde do 

processo, impingindo, por conseguinte, ainda mais sofrimento à parte que 

busca uma efetiva e célere prestação jurisdicional. Digo isso, porque em 

casos semelhantes em exames de tal natureza, a conclusão dos trabalhos 

estende-se por meses, ficando a parte na angústia por aguardar o 

resultado de um exame cujo resultado que apontará a incapacidade total 

do (a) interditando (a) é perceptível até mesmo por quem não detenha de 

conhecimentos psiquiátricos-forenses. Desta maneira, insistir em 

obedecer cegamente os comandos legais seria negar à parte o direito 

suplicado ao Judiciário. Alio a tais argumentos, que em recente reforma 

constitucional empreendida pela Emenda Constitucional t° 45/2004, foi 

acrescentado ao art. 5º da CF/88 o inciso LXXVIII, que assegura a 

duração do processo, seja no âmbi o judicial ou administrativo. Com base 

em tais argumentos e constatada a patente incapacidade do (a) 

interditando (a) de exercer por si própria os atos da vida civil dispenso a 

nomeação da prova médico-pericial. Isto posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido vertido na inicial, para o fim de: DECLARAR a interdição definitiva 

de FERNANDO BARBOSA FONTES, devidamente qualificada nos autos, 

em razão da sua incapacidade absoluta para o exercício dos atos da vida 

civil. NOMEAR como curadora definitiva GISELLE BARBOSA FONTES, 

também devidamente qualificado (a), que deverá firmar o competente 

compromisso perante este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias; DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do NCPC. PUBLIQUE-SE, tanto na imprensa local, quanto no 

órgão oficial, por 03 (três) oportunidades, dentro do intervalo de 10 (dez) 

dias, na forma dos art. 9.Q, inciso III do Código Civil de 2002 e art. 755, §3°, 

do Novo Código de Processo Civil. PUBLIQUE-SE na rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, pelo período de 

6 (seis) meses, na forma do art. 753, §.3 do NCPC. Sem condenação em 

custas ou honorários de advogado. Transitada em julgado a presente 

sentença, e na hipótese de nada mais ser requerido pelas partes, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5° do Provimento n2 12/2017-00J, para as providências de 

estilo. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Diego Antônio Estival da Silva 

Luiz, assistente de gabinete, foi lavrado este termo, que vai assinado 

pelos presentes. 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, 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. Pontes e 

Lacerda, 18 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário(a) 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002513-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDECI ROSA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOSDETE RODRIGUES DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 

(dez) Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1002513-72.2018.8.11.0013 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: LAUDECI ROSA DA 

CONCEICAO Endereço: Av. Mato Grosso, 46, Centro, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: 78250-000 POLO PASSIVO: Nome: DEOSDETE RODRIGUES DE 

ASSUNCAO Endereço: AV. MATO GROSSO, 46, CENTRO, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: 78250-000 INTIMANDO: TERCEIROS 

INTERESSADOS, INCERTOS. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, 

do inteiro teor da sentença, prolatada nos autos acima mencionados, que 

segue abaixo transcrita, 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 SENTENÇA: Segundo a dicção do art. 520, § 12, da 

CNGC0J/MT, ordeno que os registros telemáticos, em audiovisual, dos atos 

realizados na presente solenidade sejam sujeitados à 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 arts. 520 e 

522 da CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de 

acordo com o que dispõem o art. 460, § 1°, do NCPC e o item 2.20.4 da 

CNGCGJ/MT não será realizada a transcrição das declarações 

registradas. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada por LAUDECI 

ROSA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, devidamente qualificado (a) nos autos, 

alegando, em suma, que DEOSDETE RODRIGUES DE ASSUNÇÃO, em 

decorrência de problemas de saúde ocasionados por um disparo de arma 

de fogo que lhe ocasionou tetraplegia, além de problemas de visão que 

cominaram na cegueira dos dois olhos, o que lhe incapacita para o 

exercício pleno dos atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos 

de fls. 11/18. Em decisão prolatada às fls. 19/20 foi deferido o pedido 

antecipatório, nomeando-se como curador (a) provisório (a) o (a) 

requerente. Designada audiência com o escopo de proceder à entrevista 

do (a) interditando (a), a solenidade ocorreu nesta oportunidade. Instado a 

manifestar o Ministério Público pugnou favorável à decretação do (a) 

interditando (a). É a suma do necessário. Decido.Apregoa o art. 371 do 

CPC que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente 

o sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da 

formação de seu Convencimento. Pois bem. Calcado em tal mandamento 

legal, afere-se pela inspeção pessoal, meio de prova legitimamente 

reconhecida nos arts. 481 a 484 do Novo Código de Processo Civil, que o 

(a) interditando (a) é portador (a) de tetraplegia, além de problemas de 

visão que cominaram na cegueira dos dois olhos, o que, logicamente 

demanda de cuidados de outra (s) pessoa (s) para a realização das 

atividades mais comezinhas. A despeito de o rito especial previsto no 
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Novo Código de Processo Civil nas ações de interdição estatuir a 

necessidade da nomeação de um perito médico para a elaboração de 

laudo tendente a espancar alguma dúvida existente acerca da 

incapacidade do (a) interditando (a), tal qual determina o art. 753, "caput", 

do referido Diploma Legal, o Juiz deve aplicar com o fito de atender ao fim 

social a que ela se ela se dirige e às exigências do bem comum. A 

experiência mostra que em casos análogos ao ora vergastado, no qual a 

patologia do (a) interditando (a) mostra-se clarividente de modo a impedir 

em sua plenitude os exercícios dos atos da vida civil por parte do (a) 

interditando (a), a nomeação de um perito para a realização de um exame 

pericial, somente procrastinaria de maneira desnecessária o deslinde do 

processo, impingindo, por conseguinte, ainda mais sofrimento à parte que 

busca uma efetiva e célere prestação jurisdicional. Digo isso, porque em 

casos semelhantes em exames de tal natureza, a conclusão dos trabalhos 

estende-se por meses, ficando a parte na angústia por aguardar o 

resultado de um exame cujo resultado que apontará a incapacidade total 

do (a) interditando (a) é perceptível até mesmo por quem não detenha de 

conhecimentos psiquiátricos-forenses. Desta maneira, insistir em 

obedecer cegamente os comandos legais seria negar à parte o direito 

suplicado ao Judiciário. Alio a tais argumentos, que/tna recente reforma 

constitucional empreendida pela Emenda Constitucional n'21' 45/2004, 

foiacrescentado ao art. 52 da CF/88 o inciso LXXVIII, que assegura a 

todos a razoável duração do rocesso, seja no âmbito judicial ou 

administrativo. Com base em tais argumentos e constatada a patente 

incapacidade do (a) interditando (a) de exercer por si própria os atos da 

vida civil dispenso a nomeação da prova médico-pericial. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para o fim de: DECLARAR 

a interdição definitiva de DEOSDETE RODRIGUES DE ASSUNÇÃO, 

devidamente qualificado nos autos, em razão da sua incapacidade 

absoluta para o exercício dos atos da vida civil. NOMEAR como curadora 

definitiva LAUDECI ROSA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, também devidamente 

qualificado (a), que deverá firmar o competente compromisso perante este 

Juízo, no prazo de 10 (dez) dias; DECLARAR encenada a atividade 

cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. 

PUBLIQUE-SE, tanto na imprensa local, quanto no órgão oficial, por 03 

(três) oportunidades, dentro do intervalo de 10 (dez) dias, na forma dos 

art. 9.2, inciso III do Código Civil de 2002 e art. 755, §30, do Novo Código 

de Processo Civil. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio 

do tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e na plataforma de editais 

do Conselho Nacional de Justiça, pelo período de 6 (seis) meses, na forma 

do art. 753, §30 do NCPC. Sem condenação em custas ou honorários de 

advogado. Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de 

nada mais ser requerido pelas partes,REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5° do Provimento n2 

12/2017-00J, para as providências de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Diego Antônio Estival da Silva Luiz, assistente de gabinete, foi 

lavrado este termo, que vai assinado pelos presentes. 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, FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO, digitei. Pontes e Lacerda, 18 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Analista Judiciário(a) 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: 1002836-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO BATISTA SCHUINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002836-77.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[DIREITO DE IMAGEM]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

a contestação de ID 17169266 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 18 de dezembro 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114352 Nr: 1694-26.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO CARDOSO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Hotts Teixeira -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O, EBER DOS SANTOS - OAB:19476/O

 Certifico para os fins de direito que, conforme proposta de acordo 

apresentada pelo elo esecutado às ref. 84 e, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vistas ao exequente para manifestação, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119175 Nr: 3252-33.2016.811.0013

 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: Terezinha Francisca de Lurdes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118775 Nr: 3136-27.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILDO PEDRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 
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impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que requeira o 

que entender cabível, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92571 Nr: 3898-14.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronnielly Azambuja Amorim, Larissa Costa Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Vale do Jauru - Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli 

- OAB:17061/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122OAB/MT

 Certifico para os fins de direito que, verificando constatei que a parte 

executada não comprovou nos autos o pagamento do débito, embora 

devidamente intimado via DJE conforme fls. 554. Assim, e com amparo no 

provimento 56/2007, abrimos vista para autora para apresentar a planilha 

atualizada do débito, bem como requerer o que entender de direito no 

prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137755 Nr: 2740-16.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirleni Candida Nabas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de documentos às 

ref. 105 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ encaminho os autos 

a parte autora para que requeira o que entender cabível, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102784 Nr: 3268-21.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aurea Claro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de documentos às 

ref. 61 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ encaminho os autos a 

parte autora para que requeira o que entender cabível, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89030 Nr: 912-87.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir da Costa Casquel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão da comprovação dos pagamentos dos 

ofícios requisitórios expedidos nos autos, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimo a parte exequente para que informe os dados 

bancários para expedição de alvará, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142406 Nr: 4589-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucilene Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS 

E DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para 

o fim de:I) DECLARAR a interdição definitiva de JUCILENE PEREIRA DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificada nos autos, em razão da sua 

incapacidade absoluta para o exercício dos atos da vida civil;II) 

DETERMINAR a expedição de termo de curatela definitiva a MARIA JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA, também qualificado, que deverá firmar o competente 

compromisso perante este juízo, no prazo de 10 (dez) dias;III) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do NCPC.PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e no órgão 

oficial por três oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, na forma 

do art. 755, § 3º, do NCPC.DEIXO de impor às partes condenação em 

custas e em honorários de advogado, haja vista a natureza da 

demanda.Lado outro, ARBITRO em prol do curador especial, honorários 

advocatícios no valor equivalente 1 URH, a ser arcado pelo Estado de 

Mato Grosso, na forma do art. 22, §, 1.º da Lei n.º 8.906/1994. EXPEÇA-SE 

certidão de crédito.Transitada em julgado a presente sentença, e na 

hipótese de nada mais ser requerido pelas partes, na forma do art. 9º, III, 

do Código Civil, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Naturais da Comarca de Redenção, Estado do Pará, determinando que se 

proceda a averbação dos termos desta sentença junto ao registro de 

nascimento da interditada (fls. 9/10).Em seguida, 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.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público.INTIME-SE 

o curador especial.EXPEÇA-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, Laudicéia Souza Braz 

Santos, digitei.

Pontes e Lacerda, 17 de dezembro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80498 Nr: 2612-69.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eurico de Carvalho Cervelati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Donizete Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte requerida para apresentar os 

Memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89718 Nr: 1515-63.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Eduardo da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão da comprovação dos pagamentos dos 

ofícios requisitórios expedidos nos autos, com amparo no Provimento nº 
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56/2007-CGJ, intimo a parte exequente para que informe os dados 

bancários para expedição de alvará, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164454 Nr: 2352-79.2018.811.0013

 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: Evando Advincula Rabelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Diante do exposto, ACOLHO em parte o pedido contido na inicial para 

CONDENAR a demandada SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil e seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta 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. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Em decorrência do princípio da 

causalidade, condeno a parte requerida no pagamento das custas e taxas 

judiciárias, bem como em honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), com espeque no art. 85, §8º, do NCPC.Dou a presente 

sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via 

DJE.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140339 Nr: 3850-50.2017.811.0013

 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: FRANCISNEI HENRIQUE DE AZEVEDO

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na 

inicial..Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os 

dados da implantação dos benefícios: nome do segurado: FRANSCINEI 

HENRIQUE DE AZEVEDO; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda 

mensal: 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício; data do 

pedido administrativo: 6 de novembro de 2017; APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ: renda mensal: 100% (cem por cento) do salário de benefício; 

da data da apresentação do laudo pericial: 28 de setembro de 

2018.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 176420 Nr: 7470-36.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDIVAM BOMFIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Noroeste de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR THIAGO MARQUES 

OCHIUCCI - OAB:14495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Ante o exposto e sem mais delongas, ACOLHO O PEDIDO formulado na 

inicial para resolver o mérito, com fulcro assente no art. 487, inciso I, do 

NCPC, para, consequentemente, cancelar a restrição judicial que recai 

sobre o imóvel rural objeto da matrícula nº. 1.939 do CRI da Comarca de 

Porto Esperidião/MT, consubstanciada na averbação 5.CONDENO o 

embargante ao pagamento das custas e taxas judiciais, bem como em 

honorários de advogado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos 

termos do art. 85, §2º, inciso I a IV, c/c §3º, inciso I, do NCPC, e Enunciado 

de Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, restando a execução de 

tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça em prol do embargante, nos termos do art. 98, §3°, 

do NCPC.Após, com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, 

transladando-se cópia desta sentença e da respectiva certidão para os 

autos da ação principal.OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis 

respectivo para cumprimento da ordem.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as 

vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98615 Nr: 1503-15.2015.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Siqueira da Costa, Francisca Alaides dos 

Santos Silva, Mery Terezinha Poquevique Castilho, Maria Cleuza Rodrigues 

dos Reis, Guimarães Cordoba Machado, Espólio de Ana Maria Duarte 

Andrade, Andreia Claudia Duarte Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Inicialmente, considerando o julgamento do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, REVOGO a 

decisão que suspendeu o presente feito.Em seguida, à vista do disposto 

na parte final do art. 510 do NCPC, NOMEIO como peritos arbitradores no 

presente feito JOSÉ PAULO ADRIANO, contador, inscrito no CRC sob o 

número MT-012142/O-1, CPF 893.101.361-20 e RG de nº 1.380.878-8 

SSP/MT e AGUINALDO RODRIGUES FERREIRA, contador, inscrito no CRC 

sob o número MT-017386/O-0, CPF 080.004.488-66 e RG de nº 

174.611.407 SSP/SPARBITRO como honorários aos peritos ora nomeados 

o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato 

Grosso, observando-se o disposto na Resolução nº 127/2011 do 

Conselho Nacional de Justiça, haja vista que a presente ação tramita sob o 

pálio da assistência judiciária gratuita.INTIMEM-SE os “experts” ora 

nomeados para que, em aceitando o encargo no prazo de 5 (cinco) dias, 

designem dia e hora para o início dos trabalhos periciais.Ademais, na 

forma do art. 465, § 1º, do NCPC, com apresentação do aceite e da data, 

INTIMEM-SE as partes a fim de que se manifestem no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias, arguindo eventual impedimento ou suspeição dos peritos, 

indicando assistentes técnicos e apresentando quesitos.Em seguida, 

REMETAM-SE os autos aos peritos. FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para a 

juntada do respectivo laudo pericial, o qual poderá ser prorrogado por 

igual período, em havendo necessidade fundamentada.Com a sua 

apresentação, INTIMEM-SE novamente as partes para que sobre ele se 

manifestem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, vindo-me, em seguida, 

conclusos os autos para análise e deliberação.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165788 Nr: 3063-84.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JONAS DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499/MT

 Vistos.

INTIME-SE o exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca da informação prestada pelo executado, no sentido 

de que a obrigação tributária fora adimplida integralmente.

SALIENTE-SE que o silêncio do exequente será entendido como 

consentimento tácito quanto ao pedido de extinção do processo pelo 

pagamento.
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CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96095 Nr: 389-41.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Demuner da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, tendo em vista a Exceção de 

Pré-executividade apresentada pela parte executada, e com amparo ao 

provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista a parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84067 Nr: 1527-14.2013.811.0013

 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: Clemilson da Silva Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Valdirene da Silva Nascimento Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

578,67 (quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 31 e verso. 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$ 165,27 (cento e sessenta e cinco reais e vinte e sete 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 Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130601 Nr: 8411-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUMERCINA MENDES DE SOUZA, MARIA MADALENA 

DE SOUZA, HELENA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que os executados realizaram o 

pagamento do débito.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita à continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Antes o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno o executado ao pagamento das custas e taxas judiciárias e a 

honorários de advogado no patamar de 10%(dez por cento) do crédito 

exequendo.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 99574 Nr: 1871-24.2015.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Aparecida Acosta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Inicialmente, considerando o julgamento do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, REVOGO a 

decisão que suspendeu o presente feito..Em seguida, à vista do disposto 

na parte final do art. 510 do NCPC, NOMEIO como peritos arbitradores no 

presente feito JOSÉ PAULO ADRIANO, contador, inscrito no CRC sob o 

número MT-012142/O-1, CPF 893.101.361-20 e RG de nº 1.380.878-8 

SSP/MT e AGUINALDO RODRIGUES FERREIRA, contador, inscrito no CRC 

sob o número MT-017386/O-0, CPF 080.004.488-66 e RG de nº 

174.611.407 SSP/SP, com endereço profissional sito à Rua Ceará, nº 

1.214, Centro, CEP 78250-000, Pontes e Lacerda/MT, “e-mail” 

adm@lidimacontabilidade.com e telefone (65) 3266-5034 e (65) 3266-6953 

– Lídima Contabilidade Global Ltda.Os referidos “experts” deverão, após 

apurar eventual defasagem constatada na remuneração dos autores, 

aferir qual o percentual devido por meio de memória de cálculo a ser 

trazida aos autos, observando-se os consectários fixados no v. acórdão 

(juros, correção monetária e honorários advocatícios).ARBITRO como 

honorários aos peritos ora nomeados o montante de R$ 1.000,00 (mil 

reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, observando-se o 

disposto na Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, haja 

vista que a presente ação tramita sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita.INTIMEM-SE as partes a fim de que se manifestem no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual impedimento ou 

suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e apresentando 

quesitos.Em seguida, REMETAM-SE os autos aos peritos. FIXO o prazo de 

30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo pericial, o qual poderá 

ser prorrogado por igual período, em havendo necessidade 

fundamentada.Com a sua apresentação, INTIMEM-SE novamente as partes 

para que sobre ele se manifestem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

vindo-me, em seguida, conclusos os autos para análise e 

deliberação.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166674 Nr: 3488-14.2018.811.0013

 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: Israel de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, 

para o fim de:a) RESTABELECER o benefício de auxílio doença em favor 

do autor ISRAEL DE SOUZA, no valor de 91% (noventa e um por cento) do 

salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da 

cessação do benefício, qual seja, 14 de março de 2018 (fl. 52...b) 

DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de AUXÍLIO 

DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a partir da data da 

apresentação do laudo pericial, qual seja, 28 de setembro de 2018 (ref. 

30), inclusive, com direito à percepção do décimo terceiro salário 

proporcional...c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do 
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mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.CONFIRMO a antecipação da 

tutela deferida às fls. 22/23.Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a 

autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações 

vencidas, consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 

85, § 3º, I, do NCPC.EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica via 

Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais fixados às fls. 

22/23 em R$ 600,00 (seiscentos reais), .Em não havendo recurso 

voluntário por parte da autarquia ré, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

da sentença, uma vez que o presente caso, a condenação imposta à 

parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do NCPC, 

não sendo necessário a remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para 

reexame necessário.Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, 

estes são os dados da implantação dos benefícios: nome do segurado: 

ISRAEL DE SOUZA; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 

91% (noventa e um por cento) do salário de benefício; data da cessação 

do benefício: 14 de março de 2018; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: 

renda mensal: 100% (cem por cento) do salário de benefício; da data da 

apresentação do laudo pericial: 28 de setembro de 2018.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 171837 Nr: 5587-54.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Queiroz de Freitas. - 

OAB:OAB/MT 8478-A

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, nomeio “ad hoc” o douto Defensor Público, Dr. Ricardo Morari 

Ferreira, para a defesa do denunciado, para o qual arbitro honorários no 

importe de 0,5 URH, com fulcro no art. 265 do CPP, a serem custeados 

pelo denunciado Ariston Pereira da Silva, devendo a Secretaria expedir a 

respectiva certidão. II. Devolva-se a missiva, devidamente cumprida, com 

as baixas e anotações de estilo, consignando nossas homenagens. III. 

Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 165077 Nr: 2725-13.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Castro Alves Toledo - 

OAB:7.923 OAB/RO

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, volvam-me os autos conclusos para designação de nova data para 

o cumprimento da missiva II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 174631 Nr: 6639-85.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO WILLIAN DA MOTA ALVES, JOSÉ 

ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

UNIÃO - OAB:, ELLEN C. HENRIQUE DE OLIVEIRA - OAB:782/RO, PAULO 

CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:685/RO

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva, 

devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, consignando 

nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 110097 Nr: 99-89.2016.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Teixeira Sabará

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT, Thucydides Francisco Conceição Alvares - 

OAB:4552/MT

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo 

PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para CONDENAR JONAS 

TEIXEIRA SABARÁ, epíteto "NEGUlNHO SABARÁ", brasileiro, convivente, 

açougueiro, nascido em 07 de Outubro de 1985 em Mundo Novo/MS, 

portador do RG nº 1784859-8 SSP/MT e CPF nº 015.351.571-60, filho de 

Juvenato Rodrigues Sabará e Regina Teixeira Sabará, residente e 

domiciliado no Sítio Santa Fé, Pecuária I - Gleba Mina Ouro, Pontes e 

Lacerda/MT, Telefone (65) 9801-7049, como incurso nas penas previstas 

no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.(...) 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” – Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 179712 Nr: 8929-73.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Soares Ribeiro, José Carlos da Silva, 

Edirson Coelho Martins, Lázaro Teofilo de Souza, Wilson da Silva, Hélio 

Rodrigues da Silva, Jailton Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos, etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, consigno que a prestação de serviços deve ser cumprida à razão 

de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não 

prejudicar a jornada normal de trabalho; ainda, que se a pena substituída 

for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena 

substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de 

liberdade fixada. II. Oficie-se o Lar dos Idosos, com cópia deste termo de 

audiência, para que tenha ciência e realize controle diário de frequência 

dos recuperandos, que deverão ser encaminhados mensalmente ao juízo. 

Em caso de ausência dos recuperandos por mais de um mês, deverá o 

Lar dos Idosos informar ao juízo o acontecido. III. . O valor da prestação 

pecuniária deverá ser depositado na conta do Conselho da Comunidade 

de Pontes e Lacerda – MT – (Caixa Econômica Federal, Conta Corrente 

03000670-0, Agência 3439, CNPJ 17.566.895/0001-29). IV. No que se 

refere à falta de intimação dos condenados, Edirson Coelho Martins e 

Jailton Francisco Silva, OFICIE-SE ao Juízo deprecante informando as 

ocorrências acima registradas, para as providências cabíveis. No mais, 

inexistindo intercorrências que exijam a deliberação deste Juízo, 

aguarde-se o decurso do tempo necessário para o cumprimento das 

penas restritivas de direitos. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. V. Cumpra-se e Cientifique-se o Ministério 

Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 171532 Nr: 5417-82.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Homologo a desistência da 

inquirição da testemunha Ugleison Rodrigues Casupa, ante o requerimento 

ministerial e concordância da Defensoria Pública. No que se refere à 

nulidade alegada pela Defesa Técnica de vício na oitiva da testemunha 

Alessandra Arruda Souza, deixo de a reconhecer, tendo em vista que, 
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segundo os ditames do art. 563 do CPP, “nenhum ato será declarado nulo, 

se dá nulidade não resultar prejuízo para acusação e a para defesa”, e, 

em que pese os argumentos apresentados, não houve indicação do 

prejuízo causado ao teor do testemunho colhido da testemunha, agente 

policial, que antes de ser inquirida conversou com outra testemunha. 

Assim, invoco as razões ministeriais como fundamento para decidir e 

deixar de reconhecer a nulidade alegada. II. Consigno que o réu foi 

interrogado sem a retirada das algemas, ante a afirmação do agente 

penitenciário responsável pela segurança dos presentes e do denunciado 

de impossibilidade de resguardar a integridade física dos participantes do 

ato, por falta de número suficiente de agentes. III. Declaro encerrada a 

instrução processual. III. Abra-se vista às partes para apresentarem 

Alegações Finais no prazo legal. IV. Inexistindo qualquer alegação de 

nulidade, saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 182620 Nr: 10327-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás-GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VINICIUS DE ANDRADE SILVA, 

RAFAEL FERNANDO DA SILVA, Vanilson Paulino Machado Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DOS SANTOS 

VASCONCELOS - OAB:26830/GO

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, a certidão de fls. 23, e a falta de justificativa para a ausência das 

partes interessadas na produção de provas, devolva-se a missiva, com 

as baixas e anotações de estilo, consignando nossas homenagens. II. 

Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 182445 Nr: 10215-86.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Alagoas-AL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AURELIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eraldo Lino Moreira - 

OAB:OAB/AL 3.396

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, nomeio “ad hoc” o douto Defensor Público, Dr. Ricardo Morari 

Ferreira, para a defesa do denunciado, para qual arbitro honorários no 

importe de 0,5 URH, com fulcro no art. 265 do CPP, a serem custeados 

pelo denunciado Ricardo Aureliano da Silva, devendo a Secretaria expedir 

a respectiva certidão. II. Devolva-se a missiva, devidamente cumprida, com 

as baixas e anotações de estilo, consignando nossas homenagens. II. 

Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

III. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 99682 Nr: 1917-13.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dioni Campos Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, defiro o pedido ministerial de desistência das testemunhas Carol e 

Raiani. II. DECLARO encerrada a instrução. III. Vistas as partes para 

alegações finais. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 99677 Nr: 1913-73.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Pereira de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) - 

OAB:7400

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Defiro prazo de 05 dias para o 

Ministério Público diligenciar acerca do endereço da vítima Sara Cristina 

Moreira Ferreira e da testemunha Cris. II. Após volvam-me os autos 

conclusos. III. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. V. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143852 Nr: 5184-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de agravo em execução proposto pela defesa do reeducando 

JEAN CARLOS SANTOS, irresignada com a decisão retro.

DÊ-SE vista ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões 

devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 172895 Nr: 5975-54.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado do Pará.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0, Ubaldo Resende Silva - OAB:3315-B/MT

 Vistos, etc.Trata-se de processo executivo de pena de WAGNER SILVA 

COSTA, atualmente cumprindo pena no regime fechado.O Ministério 

Público se manifestou favorável à progressão para o regime semiaberto 

(fls. 179).Na data de 13/12/2018 acostou aos autos atestado de conduta 

carcerária do reeducando.Relatei o necessário, passo a decidir.Dito isso, 

devidamente fundamentada a dispensa do exame, e com fulcro nos 

artigos 33, § 2º, do Código Penal, combinado com o artigo 112, da Lei de 

Execução Penal e art. 2º, §2º, da Lei 8.072/90, CONCEDO ao recuperando 

o benefício da progressão do regime fechado para o SEMIABERTO.DAS 

CONDIÇÕES PROVISÓRIAS DO REGIME SEMIABERTOEXPEÇA-SE o 

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA para cumprimento da pena em 

regime SEMIABERTO, se por outro motivo não estiver preso, nele devendo 

constar as seguintes condições: I – recolher-se em sua casa diariamente 

durante a semana às 19h00, podendo sair para o trabalho a partir das 

5h00; II – não mudar de endereço sem a devida comunicação a este juízo; 

III – não andar armado, e não frequentar locais de reputação duvidosa, tais 

como boates, casas de jogos de azar e/ou de prostituição; IV – 

comparecer mensalmente perante a Vara das Execuções Penais desta 

Comarca, entre o dia 1º e o dia 05, para informar o endereço e o local de 

trabalho; V – nos finais de semana e feriados, deverá permanecer 

recolhido em sua residência, podendo sair apenas para frequência a 

cultos religiosos e em situações de extrema necessidade, no caso, 

problemas de saúde; VI – comprovar, em 30 (trinta) dias, o exercício de 

ocupação lícita e o endereço atual; VII. Não cometer novas infrações 

penais.DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIANa ocasião da soltura, intime-se o 

reeducando para comparecer à AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA que designo 

para o dia 25/02/2019, às 13h00min, na sala de audiências da Vara de 

Execuções Penais do Fórum desta Comarca.Cientifique-se o reeducando 

que o não comparecimento à audiência admonitória ou o descumprimento 

das condições acima impostas acarretará a regressão para o regime 

fechado e decretação de sua prisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 181504 Nr: 9847-77.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WILLIAM DO PRADO BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 
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OAB:16358/MT

 Vistos, etc.

DESIGNO o dia 06 DE FEVEREIRO DE 2019, às 13h15min, para realização 

de audiência com o intuito de realizar a oitiva das vítimas JOSÉ WILSON 

GONÇALVES DA SILVA e JOYCE DE SOUZA E SILVA.

Oficie-se ao Juízo deprecante informando os dados da presente carta 

precatória e a data agendada para realização de audiência.

Intimem-se as vítimas.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa Técnica.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144989 Nr: 5688-28.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Chapina de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMELIA ROSANA DE SOUZA 

- OAB:5729/B

 Vistos, etc.

Considerando que o presente executivo de pena é oriundo de decisão 

condenatória proferida pelo Juízo da Comarca de Pedro Afonso/TO, e que 

foi remetido para esta Comarca em virtude do cumprimento do mandado de 

prisão expedido por aquele juízo; considerando que conforme certidão 

existente nos autos o recuperando foi posto em liberdade em virtude de 

alvará de soltura expedido pelo próprio juízo de Pedro Afonso/TO, e 

considerando que a defesa, intimada, não informou o endereço do 

recuperando, estando este em local incerto e não sabido, verifico que não 

há motivos para manutenção da tramitação do executivo de pena nesta 

Comarca.

Isso porque o executivo de pena deve tramitar no local onde se encontra 

preso ou reside o recuperando e, na espécie, não há vínculo do réu com 

esta Comarca. Logo, incumbe ao juízo da condenação o cumprimento da 

sentença por ele proferida.

Ante o exposto, com fundamento no art. 66, V, g, da LEP, declino da 

competência e determino a remessa dos autos para Pedro Afonso/TO, 

com as homenagens e cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 34313 Nr: 1760-55.2006.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHAEL RODRIGUES 

GUIMARÃES - OAB:174423/OAB-MG, TATIANE RODRIGUES 

GUIMARÃES - OAB:180.570/OAB-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHAEL RODRIGUES 

GUIMARÃES - OAB:174423/OAB-MG

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida (fl. 56), 

tendo o acusado oferecido resposta à acusação (fls. 137/138) nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

I - RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

II - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 16/07/2019, às 

13h30min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca, observando-se a miniestação ministerial de fl. 140 quanto ao 

endereço das testemunhas de acusação.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151839 Nr: 8811-34.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton de Freitas Miotto, Edward Rodrigues, 

Cláudio Moreira Campos de Almeida, Joaquim Rodrigues dos Santos, 

Maristela Mariana Ferreira de Alcântara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Oliveira Peixoto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:OAB/MT 3432, Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT, RAMÃO WILSON JUNIOR - OAB:OAB/MT11702

 Vistos, etc.

Considerando a certidão retro, determino a remessa dos autos à 

Defensoria Pública para apresentar a defesa prévia do acusado Cláudio 

Moreira Campos de Almeida, no prazo legal.

Após, vista ao Ministério Público para se manifestar sobre as defesas 

prévias apresentadas e conclusos para análise quanto ao recebimento da 

denúncia, na forma do art. 2º do Decreto-Lei 201/67.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59538 Nr: 5104-05.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heliano de Souza Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIBAS TERRA - 

OAB:7205, Odário Greque Ferraz - OAB:4.170-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do artigo 482, VI da CNGC e do 

Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos à intimação da defesa 

para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 119287 Nr: 3289-60.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danubio Viana Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo 

TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão estatal para CONDENAR o 

acusado DANUBIO VIANA MACHADO, brasileiro, inscrito no CPF nº 

024.300.041-35, nascido aos 28/07/1989, filho de Vanilucia Mendes Viana, 

atualmente recolhido no CDP local, como incurso nas sanções previstas 

no artigo 33, caput, artigo 35, caput, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n.° 

11.343/2006.DO CONCURSO MATERIALEm sendo aplicável ao caso a 

regra estabelecida no artigo 69 do Código Penal (concurso material), fica o 

réu condenado, definitivamente, a pena de 11 (onze) anos, 08 (oito) 

meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa.Em atenção 

ao artigo 387, §2º, do CPP, consigno que o tempo de 01 (um) ano, 06 

(seis) meses e 01 (um) dia que o agente ficou preso preventivamente não 

influirá na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, que, 

consoante artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal, será o fechado.Tendo em 

vista o quantum da pena aplicada, incabível sua substituição ou 

suspensão.Após o trânsito em julgado:a) lance o nome do réu no rol dos 

culpados (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal);b) oficie-se ao 

TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da CF e ao IICC e 

ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais);c) intime(m)-se o(s) 

réu(s) para pagamento da pena de multa;d) expeça-se guia de execução 

penal, ressalvada a hipótese de expedição da guia de execução após 

eventual confirmação da sentença condenatória em segunda instância, o 

que somente poderá ocorrer mediante decisão judicial específica; ee) por 

fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.No ato da intimação da 

presente sentença, deverá ser indagado ao condenado se deseja 

recorrer, o que será feito mediante termo, a teor do art. 1.421 e seu 

parágrafo único da CNGCGJ/MT.Prescindível o Registro no caso – CNGC, 
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art. 317, § 4º – Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 81761 Nr: 3958-55.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivon Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:16727

 ANTE O EXPOSTO, julgo extinta a punibilidade do recuperando EDIVON 

GOMES DA SILVA, com fulcro no art. 110 c.c. 109, inciso V, do Código 

Penal, extinguindo o processo com resolução do mérito. Assim, 

DETERMINO a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor 

de EDIVON GOMES DA SILVA, com urgência, que deverá ser cumprido 

por meio de CARTA PRECATÓRIA, pois o reeducando está preso em 

Juína/MT.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público 

e a Defesa Técnica.Desnecessária intimação pessoal do recuperando 

quanto à sentença de extinção da punibilidade, nos termos do art. 1.387 

da CNGC Judicial.Desnecessária a intimação para pagamento da pena de 

multa, visto que tal intimação deve ocorrer no bojo da ação penal e em 

caso de não pagamento expede-se a certidão para cobrança, na forma 

dos art. 1598 e 1602 da CNGC Judicial.Oficie-se ao Cartório Distribuidor, 

ao Instituto de Identificação e ao TRE.Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-04.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ERLEI JOSE DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora do inteiro teor do despacho, que segue: Ao 

executado para que se manifeste acerca do valor remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-91.2013.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIANSMAR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente para retirar na Secretaria a certidão de 

dívida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-71.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Vera Lucia Demarchi BolonheseLelis Martins (REQUERIDO)

VALDECI LELES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para dar prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010337-02.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE JERONIMO SILVA OAB - MT0016046A (ADVOGADO(A))

VIVIANA DE JESUS HIDALGO OAB - MT0016042A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA TRENTO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora do inteiro teor do despacho, que segue: 

DESPACHO Processo: 8010337-02.2014.8.11.0013. EXEQUENTE: NOEMIA 

VIANA DA SILVA EXECUTADO: OTICA TRENTO LTDA - ME Ao exequente 

para que se pronuncie em 05 dias aceca da impugnaçãod e Ref9822504 

PONTES E LACERDA, 12 de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003180-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORES DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003179-73.2018.8.11.0013. REQUERENTE: CONDOMINIO FLORES DO 

VALE REQUERIDO: B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta pelo CONDOMÍNIO FLORES DO VALE 

em face e B B Empreendimentos Imobiliários alegando inadimplemento das 

cotas condominiais. Não obstante o entendimento jurisprudencial citado 

pelo Nobre Causídico apresentado pela Turma Recursal, ouso divergir do 

entendimento, vez que não possui efeito vinculante, não se tratando de 

súmula vinculante, mas decisão persuasiva. Como bem explica e adverte 

Felippe Borring, ROCHA, Felippe Borring. Manual dos Juizados Especiais 

Cíveis Estaduais: Teoria e prática. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012.: " que o 

§1º do art.8º da Lei 9.099/95 é claro no sentido de que só as pessoas 

físicas e pessoas jurídicas poderão propor ação nos Juizados Especiais. 

Dessa forma, por se tratar de uma norma especial e de interpretação 

restritiva, tem-se que o condomínio não pode deduzir pretensão nos 

Juizados Especiais." Na jurisprudência, o entendimento que prevalece é no 

sentido da ilegitimidade ativa condominial, senão vejamos: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. SEGURO CONDOMINIAL. 

ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROPOR 

DEMANDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE 

CAPACIDADE DE ESTAR EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 09 

DO FONAJE. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Segundo a 

regra do art. 8º da Lei9.099/95, somente podem demandar nos Juizados 

Especiais Cíveis as pessoas físicas e as microempresas, bem como, com 

o advento da Lei Complementar nº.123/2006, de 14.12.2006, as empresas 

de pequeno porte optantes do simples nacional. Destarte, não se 

enquadrando o condomínio autor em quaisquer destas hipóteses, sequer 

se cogitando de aplicação do Enunciado 09 do FONAJE, imperiosa a 

extinção do feito pela ilegitimidade ativa do condomínio. RECURSO 

PROVIDO. PROCESSO EXTINTO. (TJRS. Recurso Cível Nº 71004533501, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges 

Ortiz, Julgado em 11/03/2014). Ademais, a interpretação que autorizava o 

ajuizamento de demandas por ente despersonalizado, como o condomínio, 

se baseiava no art. 275 do CPC de 1973, logo, superada no meu 

entendimento, a norma que sufragaria tal entendimento, não vislumbro 

mais qualquer possibilidade de admissão do condomínio no polo ativo de 

demandas nos Juizados, respeitando, claro e ciente, dos entendimentos 

em contrário. Outrossim, entendo que "alargamento" irrestrito do acesso 

aos Juizados Especiais Cíveis, além de causar um desnecessário 

assoberbamento dos Juizados, enseja danos à própria sociedade em 

geral, vez que a gratuidade intrínseca as causas de 1º grau nos Juizados 

acarretam um ônus que certamente será suportado por toda a 

coletividade, em detrimento do aperfeiçoamento dos serviços e 

consequente da prestação jurisdicional mais célere e efetiva. O 

magistrado atual não pode deixar de apreciar as consequências sociais e 
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econômicas que uma decisão poderá causar. Em decisão proferida na AO 

1.773 em 26/11/2018, o Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, 

discorreu que: "(...) o Poder Judiciário deve, sempre que possível, proferir 

decisões ou modificar as já existentes para que produzam um resultado 

prático razoável e de viável cumprimento. É que, em uma abordagem 

pragmática e multidisciplinar, a atuação do juiz, como agente político 

dotado da missão de resolver conflitos intersubjetivos, deve ser informada 

por três axiomas: o antifundacionalismo, o contextualismo e o 

consequencialismo. Primeiro, o Direito não é um fim em si mesmo, mas um 

processo dinâmico com finalidades sociais. Destarte, as decisões judiciais 

devem ser avaliadas relativamente à sua potencialidade de resolver e 

pacificar conflitos reais, fortalecendo relações jurídicas outrora 

estremecidas, maximizando a normatividade do ordenamento jurídico e 

promovendo o bem-estar social, sem que o magistrado possa se 

descuidar dos limites de sua própria função. Segundo, o exercício da 

jurisdição é contextual. A Constituição é um documento vivo, em constante 

processo de significação e de ressignificação, cujo conteúdo se 

concretiza a partir das valorações atribuídas pela cultura política a que ela 

pretende ser responsiva. Por sua vez, tais valorações são mutáveis, 

consoante as circunstâncias políticas, sociais e econômicas, o que 

repercute diretamente no modo como o juiz traduz os conflitos do plano 

prático para o plano jurídico, e vice-versa. Nesse mesmo sentido e com as 

mesmas preocupações, a recente Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018, 

que alterou profundamente a Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro, predica que as decisões da Administração Pública, dos 

Tribunais de Contas e as do Poder Judiciário devem considerar as suas 

consequências práticas, verbis: Art. 20 - Nas esferas administrativa, 

controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos 

abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da 

decisão.” Por derradeiro chama atenção também o fato do requerente 

dividir em outra demanda a dívida existente como eventual forma de 

"escapar" do limite legal, ao propor também a demanda de 

nº1003179-58.2018.11.0013. ISSO POSTO, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART.51 C/C 

ART.8ª DA LEI 9.099/95 PRI. Arquivem-se. PONTES E LACERDA, 18 de 

dezembro de 2018. Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010532-50.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CENI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

CELIA MIURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes do inteiro teor do despacho, que segue: "Revogo o 

despacho de ID 16908861, tendo em vista que não pertence ao presente 

feito. A executada demonstra que o imóvel penhorado serve de moradia 

para ela e sua família, diante disso desconstituo a penhora por se tratar de 

bem de família. Sendo assim, cancelo a realização de leilão. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010715-84.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT0009578A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMEL COMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011322A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora do inteiro teor do despacho, que segue: O 

pedido de busca via RENAJUD deve ser indeferido, vez que o RENAJUD é 

uma ferramenta de bloqueio e não de buscas, devendo ser indicado o 

veículo para então ser usado a ferramenta. A busca de veículos pode ser 

feita pela própria parte via DETRAN-MT, portanto, faz-se DESNECESSÁRIA 

a intervenção do Poder Judiciário. Isto é, falta a NECESSIDADE da 

intervenção do judiciário nesta questão. Tendo em vista a falta de 

necessidade, indefiro o pedido buscas via RENAJUD. Intime-se o autor 

para que indique bens passíveis de penhora em 5 dias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-02.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida do inteiro teor do despacho, que segue: 

Intime-se para cumprimento de sentença. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-87.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX TORRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida do inteiro teor do despacho, que segue: 

Intime-se para cumprimento de sentença. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003179-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORES DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003179-73.2018.8.11.0013. REQUERENTE: CONDOMINIO FLORES DO 

VALE REQUERIDO: B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta pelo CONDOMÍNIO FLORES DO VALE 

em face e B B Empreendimentos Imobiliários alegando inadimplemento das 

cotas condominiais. Não obstante o entendimento jurisprudencial citado 

pelo Nobre Causídico apresentado pela Turma Recursal, ouso divergir do 

entendimento, vez que não possui efeito vinculante, não se tratando de 

súmula vinculante, mas decisão persuasiva. Como bem explica e adverte 

Felippe Borring, ROCHA, Felippe Borring. Manual dos Juizados Especiais 

Cíveis Estaduais: Teoria e prática. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012.: " que o 

§1º do art.8º da Lei 9.099/95 é claro no sentido de que só as pessoas 

físicas e pessoas jurídicas poderão propor ação nos Juizados Especiais. 

Dessa forma, por se tratar de uma norma especial e de interpretação 

restritiva, tem-se que o condomínio não pode deduzir pretensão nos 

Juizados Especiais." Na jurisprudência, o entendimento que prevalece é no 

sentido da ilegitimidade ativa condominial, senão vejamos: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. SEGURO CONDOMINIAL. 

ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROPOR 

DEMANDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE 

CAPACIDADE DE ESTAR EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 09 

DO FONAJE. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Segundo a 

regra do art. 8º da Lei9.099/95, somente podem demandar nos Juizados 

Especiais Cíveis as pessoas físicas e as microempresas, bem como, com 
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o advento da Lei Complementar nº.123/2006, de 14.12.2006, as empresas 

de pequeno porte optantes do simples nacional. Destarte, não se 

enquadrando o condomínio autor em quaisquer destas hipóteses, sequer 

se cogitando de aplicação do Enunciado 09 do FONAJE, imperiosa a 

extinção do feito pela ilegitimidade ativa do condomínio. RECURSO 

PROVIDO. PROCESSO EXTINTO. (TJRS. Recurso Cível Nº 71004533501, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges 

Ortiz, Julgado em 11/03/2014). Ademais, a interpretação que autorizava o 

ajuizamento de demandas por ente despersonalizado, como o condomínio, 

se baseiava no art. 275 do CPC de 1973, logo, superada no meu 

entendimento, a norma que sufragaria tal entendimento, não vislumbro 

mais qualquer possibilidade de admissão do condomínio no polo ativo de 

demandas nos Juizados, respeitando, claro e ciente, dos entendimentos 

em contrário. Outrossim, entendo que "alargamento" irrestrito do acesso 

aos Juizados Especiais Cíveis, além de causar um desnecessário 

assoberbamento dos Juizados, enseja danos à própria sociedade em 

geral, vez que a gratuidade intrínseca as causas de 1º grau nos Juizados 

acarretam um ônus que certamente será suportado por toda a 

coletividade, em detrimento do aperfeiçoamento dos serviços e 

consequente da prestação jurisdicional mais célere e efetiva. O 

magistrado atual não pode deixar de apreciar as consequências sociais e 

econômicas que uma decisão poderá causar. Em decisão proferida na AO 

1.773 em 26/11/2018, o Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, 

discorreu que: "(...) o Poder Judiciário deve, sempre que possível, proferir 

decisões ou modificar as já existentes para que produzam um resultado 

prático razoável e de viável cumprimento. É que, em uma abordagem 

pragmática e multidisciplinar, a atuação do juiz, como agente político 

dotado da missão de resolver conflitos intersubjetivos, deve ser informada 

por três axiomas: o antifundacionalismo, o contextualismo e o 

consequencialismo. Primeiro, o Direito não é um fim em si mesmo, mas um 

processo dinâmico com finalidades sociais. Destarte, as decisões judiciais 

devem ser avaliadas relativamente à sua potencialidade de resolver e 

pacificar conflitos reais, fortalecendo relações jurídicas outrora 

estremecidas, maximizando a normatividade do ordenamento jurídico e 

promovendo o bem-estar social, sem que o magistrado possa se 

descuidar dos limites de sua própria função. Segundo, o exercício da 

jurisdição é contextual. A Constituição é um documento vivo, em constante 

processo de significação e de ressignificação, cujo conteúdo se 

concretiza a partir das valorações atribuídas pela cultura política a que ela 

pretende ser responsiva. Por sua vez, tais valorações são mutáveis, 

consoante as circunstâncias políticas, sociais e econômicas, o que 

repercute diretamente no modo como o juiz traduz os conflitos do plano 

prático para o plano jurídico, e vice-versa. Nesse mesmo sentido e com as 

mesmas preocupações, a recente Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018, 

que alterou profundamente a Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro, predica que as decisões da Administração Pública, dos 

Tribunais de Contas e as do Poder Judiciário devem considerar as suas 

consequências práticas, verbis: Art. 20 - Nas esferas administrativa, 

controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos 

abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da 

decisão.” Por derradeiro chama atenção também o fato do requerente 

dividir em outra demanda a dívida existente como eventual forma de 

"escapar" do limite legal, ao propor também a demanda de 

nº1003180-58.2018.11.0013. ISSO POSTO, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART.51 C/C 

ART.8ª DA LEI 9.099/95 PRI. Arquivem-se. PONTES E LACERDA, 18 de 

dezembro de 2018. Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 28811 Nr: 1316-77.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedreira Vitoria Ltda ME, Francielli Viecili, David 

Antonio Riva Viecili

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Rodrigues Alves - 

OAB:3203

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDREIRA VITORIA LTDA ME, CNPJ: 

05834723000100. 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.Sem custas e honorários advocatícios.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 

20 de abril de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 17 de dezembro de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 80208 Nr: 1119-44.2018.811.0014

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, BRAM, 

Arielle Aparecida Rocha Aires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliomar Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIOMAR SILVA MOREIRA, Rg: 

1277702-1, Filiação: Candido Alves Moreira e Geralda de Lourdes Silva 

Moreira, data de nascimento: 29/06/1981, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, convivente, serviços gerais/lavrador. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

novel Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação 

para atribuir a paternidade socioafetiva de B. R. A. M. a seu padrasto 

DENIVAN FERREIRA DOS SANTOS, mantendo-se o nome do genitor 

biológico e inserindo-se no assento de nascimento da adolescente o nome 

do genitor e avós paternos socioafetivos.SEM custas e honorários 

advocatícios, uma vez tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária, 

promovido pelo Ministério Público Estadual e acobertado pelo pálio da 

gratuidade de justiça.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE mandado de 

averbação ao registro civil competente.Após, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a 

remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

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, 17 de dezembro de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67012 Nr: 687-30.2015.811.0014

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFM, JWSX
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JANDERSON FERREIRA MENDES, Rg: 

2042921-5, Filiação: Janeide Pereira Ferreira e José Ribamar Mendes, data 

de nascimento: 28/06/1999, brasileiro(a), natural de Primavera do 

Leste-MT, solteiro(a), Telefone 66 9692 0868 e atualmente em local incerto 

e não sabido JHONATAN WILLIAN SOUZA XAVIER, Rg: 2753566-5, 

Filiação: Cleide de Souza Gomes e Junior Aparecido Xavier Santana, data 

de nascimento: 04/07/1999, brasileiro(a), natural de Poxoréu-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. .

Sentença: Ante o exposto, julgo extinta as punibilidades de JANDERSON 

FERREIRA MENDES e JONATHAN WILLY DE SOUSA XAVIER 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, 24 

de outubro 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, 17 de dezembro de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 21349 Nr: 560-10.2006.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS, Rg: 

512827, Filiação: Hermino Ribeiro dos Santos e Sebastiana Maria de 

Jesus, data de nascimento: 12/03/1957, brasileiro(a), natural de 

Getulinia-SP, convivente, motorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do acusado 

OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS referente ao crime em tela, com 

fundamento nos artigos 107, IV, 109, inciso V e 110, parágrafo 1º, todos 

do Código Penal, para reconhecer o implemento da prescrição da 

pretensão punitiva em concreto retroativa.Inexistem bens a serem 

destinados.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.Poxoréu – MT, 18 de abril de 2018.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 17 de dezembro de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60429 Nr: 131-33.2012.811.0014

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzineide Rodrigues Ferreira Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosivan de Oliveira Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUZINEIDE RODRIGUES FERREIRA 

ARRUDA, Cpf: 54516480182, Rg: 1498996-4, Filiação: Rubis Basilio 

Ferreira e Manoelina Rodrigues de Anicesio, data de nascimento: 

09/05/1974, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, casado(a), do lar, 

Telefone 66-9972.4966. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO de LUZINEIDE RODRIGUES FERREIRA ARRUDA, 

para se manifestar acerca do rascunho da certidão de casamento de fl. 

92, no prazo de 05 dias.

Despacho/Decisão: Processo nº: 131-33.2012.811.0014 (Cód. 

60429)Vistos em correição.Intimem-se as partes para se manifestarem 

acerca do rascunho da certidão de casamento de fl. 92, no prazo de 05 

(cinco) dias.Decorrido o prazo, certifique-se e oficie-se ao Cartório 

competente.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 08 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, 17 de dezembro de 2018

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 27598 Nr: 1542-19.2009.811.0014

 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: MLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FESdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Daltro Moreira Silva - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MADCLÉIA LOPES PEREIRA, Cpf: 

86781170104, Rg: 1171676-2, Filiação: Manoel Messias Pereira e Dejanira 

Lopes Pereira, data de nascimento: 20/10/1978, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, solteiro(a), cozinheira, Telefone 66-9977-6053. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIME-SE a inventariante para que, em 10 (dez) dias promova 

os atos e as diligências que lhe incumbir, consignando que sua omissão 

implicará na extinção do feito, com fundamento no art. 485, inc. III, do 

NCPC.

Despacho/Decisão: Código 27598DESPACHOVISTO,Cuida-se de ação de 

inventário.Ciente da certidão de fl. 82, entretanto, dessume-se dos autos 

que o(a) inventariante fora intimado(a) para dar regular andamento no 

feito, no entanto quedou-se inerte.Ademais, vale mencionar que o 

processo encontra-se listado na META 2.Assim, INTIME-SE pessoalmente 

o(a) inventariante para que, em 10 (dez) dias promova os atos e as 

diligências que lhe incumbir, consignando que sua omissão implicará na 

extinção do feito, com fundamento no art. 485, inc. 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, 17 de dezembro de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 76068 Nr: 1524-17.2017.811.0014

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicius Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 582 de 792



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS VINICIUS SILVA, Filiação: Lidia 

de Matos Silva, data de nascimento: 12/10/1999, brasileiro(a), natural de 

Primavera do Leste-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. .

S e n t e n ç a :  P r o c e s s o  n °  1 5 2 4 - 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 1 4  ( C ó d i g o : 

76068)SENTENÇAVISTO,Trata-se de investigação de ato infracional 

contra MARCOS VINICIUS SILVA por ter cometido ato infracional análogo 

ao crime previsto no artigo 14 da Lei nº. 10.826/03O Ministério requereu o 

arquivamento ante a falta de interesse de agir, vez que atingiu a 

maioridade, não mais se sujeitando aos procedimentos do ECA (ref. 

47/48).É o relatório.Decide-se.Conforme consta na qualificação, o 

adolescente MARCOS VINICIUS SILVA atingiu a maioridade penal e civil, a 

luz dos art. 27 do Código Penal e 5o do Código Civil de 2002. O 

adolescente nasceu em 12/10/1999 e, assim, conta hoje com 18 

anos.Assiste razão ao órgão ministerial, diante do que prescreve o art. 

121, § 5º do ECA. Não persiste a pretensão socioeducativa quando o 

adolescente atinge a maioridade.Declaro extinta a punibilidade de MARCOS 

VINICIUS SILVA, em virtude de ter atingido a maioridade, conforme art. 

121, § 5º do ECA. Transitada em julgada a sentença e procedidas às 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Ciência ao 

Parquet.Cumpra-se.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, 17 de dezembro de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67100 Nr: 725-42.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gilberto dos Santos-ME, Antônio 

Gilberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso 

Siqueira-Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO GILBERTO DOS SANTOS-ME, 

CNPJ: 01397603000131 e atualmente em local incerto e não sabido 

ANTÔNIO GILBERTO DOS SANTOS, Cpf: 32643241991, Rg: 6.740.607, 

Filiação: Benedita Bertoni e Romão dos Santos, data de nascimento: 

06/06/1947, natural de Santa Amélia-PR, casado(a), produtor rural, 

Telefone 436 2296. 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: 03/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ANTONIO GILBERTO DOS 

SANTOS-ME e ANTÔNIO GILBERTO DOS SANTOS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9323/2015.

 - Valor Total: R$ 12.168,41 - Valor Atualizado: R$ 12.168,41 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº 725-42.2015.811.0014 (Código 

67100)VISTO,Denota-se dos autos que ainda não fora realizada a citação 

dos executados, motivo pelo qual o exequente postula seja realizada a 

citação por edital deste. (fl. 24).De fato, evidencia-se que desde o 

ajuizamento da ação, nos idos de 2015, se tem diligenciado com vistas a 

localizar os sobreditos executados, a fim de realizar a escorreita citação 

pessoal do mesmo, porém as diligências mostraram-se infrutíferas.Nesse 

cenário, recorre-se ao disposto no art. 256, do NCPC, o qual preconiza 

que para a realização da citação editalícia faz-se imperiosa a verificação 

de que a parte a ser citada esteja em local desconhecido ou incerto, ou, 

ainda, que conhecido, que se encontra em local ignorado, incerto ou 

inacessível, amoldando, assim, ao caso em análise.Destarte, CITEM-SE os 

executados Antônio Gilberto dos Santos – ME e Antônio Gilberto dos 

Santos por edital, com prazo dilatório de 30 (trinta) dias, para, querendo, 

contestarem a ação.Se transcorrido o prazo in albis, NOMEIO, desde já, a 

advogada MARIZA RESPLANDES - OAB/MT 25.356/O, para funcionar 

nestes autos como curadora especial dos executados (NCPC, art. 72, II, 

segunda parte).Por fim, INTIME-SE, pessoalmente, a causídica para, em 

cinco (05) dias, manifestar-se nos autos se aceita a nomeação, ficando 

consignado que no caso de aceitação lhe serão devidos honorários 

correspondentes a 08 URH, em conformidade com a Tabela da OAB/MT, 

devendo a mesma apresentar peça contestatória no prazo 

legal.INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza 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, Marta Onélia Janéri, 

digitei.

Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Poxoréu, 17 de dezembro de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61287 Nr: 974-95.2012.811.0014

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delmo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDALVA COSTA ALVES, Cpf: 

02356673156, Rg: 1950795-0, Filiação: Benedito Caetano Alves e Marta 

Costa de Jesus, data de nascimento: 08/08/1988, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), do lar e atualmente em local incerto e não sabido 

DELMO MARTINS, Cpf: 65073894120, Rg: 976 170, Filiação: José Martins e 

Maria Joana Martins, data de nascimento: 24/09/1973, brasileiro(a), natural 

de Poxoréu-MT, casado(a), serviços gerais, Telefone 66-96396998. 

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, REVOGO as presentes medidas protetivas e 

ante a cessação de sua necessidade, 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; Diante do lapso temporal, caso as 

partes não sejam localizadas, intimem-nas por edital.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.Poxoréu – MT, 24 de julho 

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, 17 de dezembro de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63491 Nr: 146-31.2014.811.0014

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO PEREIRA DE REZENDE, Cpf: 

60438401115, Rg: 868.652, Filiação: Albino Pereira de Rezende e Geralda 

Luiza de Rezende, data de nascimento: 21/07/1971, brasileiro(a), natural 

de Poxoréu-MT, casado(a), cobrador de ônibus, Telefone 66-9923.1123. 

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, declaro extinta a punibilidade do beneficiado 

SEBASTIÃO PEREIRA DE REZENDE 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. 

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, 17 de dezembro de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74978 Nr: 1046-09.2017.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERdS, EMdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdON

 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): EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA, Cpf: 

03401287125, Rg: 2477675-0, Filiação: Janete Rodrigues de Arruda e 

Edesio Souza Gonçalves, data de nascimento: 29/08/1993, brasileiro(a), 

natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), técnico agricola, Telefone 

66-9.9916-6222 e atualmente em local incerto e não sabido MILENA DE 

OLIVEIRA NEVES, Filiação: Maria de Fátima de Oliveira Silva e Jose de 

Suza Neves, brasileiro(a), 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. .

Sentença: Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte 

autora para com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no 

que dispõe o art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por 

abandono da causa.Sem custas processuais.Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 15 de Agosto 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, 17 de dezembro de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68333 Nr: 1336-92.2015.811.0014

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HENRIQUE PEREIRA LOBATO, Filiação: 

Ana Paula Pereira Lobato, data de nascimento: 19/06/1999, brasileiro(a), 

natural de Primavera do Leste-MT, solteiro(a), Telefone 669656 4613 

(mãe). 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: Com essas considerações, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no 

que dispõe o artigo 485, incisos VI e VIII, do novo Código de Processo 

Civil.Sem custas processuais.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu/MT, 09 de julho 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, 17 de dezembro de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 79307 Nr: 758-27.2018.811.0014

 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 Henrique de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Pereira da 

Silva - OAB:19.456/MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para 

CONDENAR o acusado CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, qualificado nos 

autos, como incurso nos crimes descritos no artigo 33, caput, c/c artigo 

35, ambos da Lei Federal n. 11.343/06.(...) Desta forma, TORNO 

DEFINITIVA a pena do acusado CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA em 08 

(OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 78855 Nr: 579-93.2018.811.0014

 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): Maycon Pinheiro Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para 

CONDENAR o acusado MAYCON PINHEIRO COSTA, qualificado nos autos, 

como incurso no crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

(...)Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado MAYCON 

PINHEIRO COSTA em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 200 

(duzentos) dias-multas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64068 Nr: 615-77.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LFdS, 

Dulcinês Correia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DULCINÊS CORREIA DA SILVA, Cpf: 

91335825134, Rg: 1351650-7, Filiação: Cícero Correia da Silva e Maria 

Jardim Correia da Silva, data de nascimento: 07/11/1974, brasileiro(a), 

natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), Telefone 96452443. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

novel Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação 

para: (a) RECONHECER a paternidade de LUIS FELIPE DA SILVA como 

sendo de EDMAR DIAS; (b) DETERMINAR a retificação do registro civil de 

nascimento do autor para que seja procedida à inclusão do nome do pai e 

avós paternos biológicos, de modo que o requerente passará a se chamar 

LUIS FELIPE DIAS DA SILVA; (c) CONDENAR o requerido ao pagamento de 

alimentos, em valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, 

no período correspondente entre a citação do demandado e a maioridade 

do alimentando.Ainda, CONDENO o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). Contudo, 

SUSPENDO a exigibilidade da cobrança, eis que o réu é beneficiário da 

gratuidade de justiça.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE mandado ao 

Cartório de Registro Civil de Poxoréu/MT para que se promova a 

retificação do assento de nascimento, na forma suso estipulada.Após, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual 

DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 

1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

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, 17 de dezembro de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74685 Nr: 893-73.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSM, LPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGM

 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): DIEGO GONÇALVES MARTINS, Cpf: 

03763479104, Rg: 22112944, Filiação: Nilma de Souza Gonçalves e 

Valdemiro Oliveira Martins, data de nascimento: 01/05/1989, brasileiro(a), 

natural de Cacual-RO, solteiro(a), lavrador, Telefone 66-9954.9932. 

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.Ciência ao 

Ministério Público.Feitas às anotações necessárias e comunicações e, 

ante a renúncia do 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.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, 17 de dezembro de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75884 Nr: 1453-15.2017.811.0014

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Justiça Pública-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS VINICIUS SILVA, Filiação: Lidia 

de Matos Silva, data de nascimento: 12/10/1999, brasileiro(a), natural de 

Primavera do Leste-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. FINALIDADE: INTIMAÇAO DA PARTE acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. ..

Sentença: Sentença: Vistos em correição. Trata-se, na espécie, de 

comunicação de apreensão flagrante do menor infrator MARCOS VINÍCIUS 

SILVA, apreendido em flagrante delito f prática de ato infracional análogo 

ao delito descrito no artigo 14 da Lei nA 10.826/03. Compulsando os autos 

verifico que a apreensão foi legal (art 173 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente) e o auto de apreensão em flagrante foi lavrí pela autoridade 

competente, observando-se todas as formalidades legais. Ademais, foram 

devidamente observadas as garant constitucionais e legais do apreendido, 

comunicada a prisão e o local onde se encontra juiz competente, estando 

o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfei sem vício 

aparente.Registro, por fim, que o adolescente foi ouvido pela Autoridai 

Policial bem como pelo Ministério Público e foi entregue aos cuidados de 

sua genitora. À vista do exposto, HOMOLOGO o auto de apreensão e 

flagrante, porquanto legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras e, 

consectario lógic determino seu respectivo arquivamento com as cautelas 

de estilo. Ciência ao Parquet. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréo/MT, 14/09/2017.Myrian 

Pavan SchenkeIJuíza 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, 17 de dezembro de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 813 Nr: 137-65.1997.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panificadora Paladar, Ivani Aparecida G. 

Grundler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Karine Trage Belizário - 

OAB:9106, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431-B/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:MT 

3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVANI APARECIDA G. GRUNDLER, 

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: Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte 

exequente para com o processo, JULGO EXTINTA a presente execução, 

com fulcro no que dispõe o art. 485, inciso III, do novel Código de Processo 

Civil, por abandono da causa.Custas, se houver, pela parte 

exequente.Ainda, CONDENO a parte exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios, fixando a verba em 10% (dez por cento) sobre o 
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valor atualizado da dívida executada (NCPC, art. 85, § 2º).Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Intimem-se. 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, 18 de dezembro de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16499 Nr: 268-93.2004.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ponto Certo Utilidades Domésticas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugnéia Oliveira Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO TARASHIGUE OSHIRO 

JÚNIOR - OAB:9251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte exequente para no prazo legal, 

proover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381 Nr: 49-03.1992.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo de Miranda, José Fernando Barbosa, 

Loredana Nogueira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes - 

OAB:MT-2.025

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30133 Nr: 937-05.2011.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Regional de Medicina Veterinária do 

Estado de Mato Grooso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Sérgio Ferreira Mendes - 

OAB:8.909, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093/MT

 Nos termos do artigo 5º , § 3º , do Provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 517,64 

(quinhentos e dezesete reais e sessenta e quatro centavos), a qual foi 

condenada nos termos da r. sentença de fl. 31 . Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo 386,09(trezentos e oitenta e seis reais e nove 

centavos), para recolhimento da guia de custas e 131,55(cento e trinta e 

um reais e cinquenta e cinco centavos)para fins de guia de taxa.Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmtj.jus.br, link "EMISSÃO 

GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

Único. Após a efetivaçãodo recplhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no procolo geral do Fórum da Comarca de Poxoréu aos cuidados 

da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77153 Nr: 2047-29.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, do retorno dos autos a 

este juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 11/2018/DF. O Excelentíssimo Senhor Doutor Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal da Comarca 

de São José do Rio Claro do Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, CONSIDERANDO a abertura de inscrição para o 

processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoa físicas na área 

de psicologia e fisioterapeuta disposto no Provimento 019/2014/CM, torna 

público, para ciência de todos os interessados e a quem possa interessar, 

que as inscrições encerraram em 12/12/2018 e tiveram 03 inscrições para 

Psicologia e 01 inscrição para Fisioterapeuta,  conforme 

segue:Psicologia:01- Adelaide Aparecida Moura Verges Santana da 

Silva;02-Claudinéia Gotardo de Novais;03- Elissandra dos Santos 

Andrade;Fisioterapeuta 01- Dircilene Maria Rodrigues;Todos os inscritos 

preencheram os requisitos constantes no Provimento n.º 19/2014/CM e 

Editais n.° 08 e 09/2018-DF e foram deferidas.E para que chegue ao 

conhecimento de todos, expediu se o presente Edital que vai afixado no 

lugar de costume. E para constar eu Lucimeyre Agripino de Barros 

Mariano, Gestora Geral, digitei.São José do Rio Claro/MT, 17 de dezembro 

de 2018.Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito Diretor do Foro em 

Substituição Legal

EDITAL N. 12/2018/DF. O Excelentíssimo Senhor Doutor Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal da Comarca 

de São José do Rio Claro do Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, CONSIDERANDO a abertura de inscrição para o 

processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoa físicas na área 

de psicologia disposto no Provimento 06/2014/CM, torna público, para 

ciência de todos os interessados e a quem possa interessar, que as 

inscrições encerraram em 12/12/2018 e tiveram 05 inscrições para 

Psicologia, conforme segue: Psicologia:

01- Flávia de Oliveira Ferreira da Silva; 02- Adelaide Aparecida Moura 

Verges Santana da Silva; 03- Aline dos Santos Souza; 04- Elissandra dos 

Santos Andrade; 05- Carmen Lucia dos Santos Xavier; Todos os inscritos 

preencheram os requisitos constantes no Provimento n.º 06/2014/CM e 

Editais n.° 07 e 10/2018-DF e foram deferidas. E para que chegue ao 

conhecimento de todos, expediu se o presente Edital que vai afixado no 

lugar de costume. E para constar eu Lucimeyre Agripino de Barros 

Mariano, Gestora Geral, digitei.São José do Rio Claro/MT, 17 de dezembro 

de 2018.Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito Diretor do Foro em 

Substituição Legal

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 83786 Nr: 2973-16.2018.811.0033

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de ALEX DA SILVA ALVES, 

qualificado nos autos, preso no dia 15 (quinze) de dezembro de 2018, 

sábado, às 9h53min, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas 

(art. 33, caput, Lei 11.343/2006).

A comunicação da prisão foi noticiada em juízo no dia 15-12-2018, 

sábado, às 15h20min (fl. 04).

Decisão prolatada em plantão, datada de 15-12-2018, homologou o auto de 

prisão em flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão 

preventiva, para garantia da ordem pública.

Realizada Audiência de Custódia nesta data (17-12-2018).

O Ministério Público requereu, em audiência de custódia, a confirmação da 

decisão que decretou a prisão preventiva.

A defesa técnica do acusado, em audiência de custódia, formulou por 

meio do sistema audiovisual, pedido revogação da prisão a ser substituída 

por medidas cautelares diversas e ou arbitramento de fiança, ao 

argumento de ser réu confesso, a demonstrar que pretende contribuir com 

a justiça para o esclarecimento dos fatos e se responsabilizar pelos atos 

praticados.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. O artigo 316, do Código de Processo Penal, estabelece que “O juiz 

poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a 

falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se 

sobrevierem razões que a justifiquem.”. A revogação da prisão preventiva 

no curso da persecução penal pressupõe, portanto, a insubsistência 

(fática ou jurídica) dos motivos que levaram o magistrado a decretar a 

medida extrema da segregação cautelar.

Pois bem.

A decisão que decretou a prisão preventiva lastreou-se, não só na prova 

da materialidade e indícios de autoria, como, por igual, na necessidade da 

decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública, 

notadamente as circunstâncias indicativas da mercancia ilícita de 

entorpecentes, haja vista que foram apreendidos quatro (4) adolescentes 

fazendo uso de substância análoga à maconha, os quais informaram à 

autoridade policial que adquiriram a referida droga da pessoa do autuado.

Transcrevo, no que importa, o depoimento dos menores apreendidos:

G. V. D. de A.: “Que estava em sua residência na tarde de hoje quando 

seus amigos Dieison e o Yan vulgo ‘BE’ chegaram, Que então resolveram 

comprar uma maconha para fumar, Que seu amigo Dieison fez contato via 

whatsApp com o vulgo Indinho de quem o declarante já havia comprado 

entorpecente outra vezes, Que passado algum tempo Indinho chegou de 

moto até a residência do declarante e que seu amigo Dieison foi ao 

encontro do Indinho, pagou e pegou a droga,” – Termo de Declaração nº 

1477/2018 de fl. 13.

M. H. S.: “Informa o declarante que após fumarem parte da droga, ele e 

seus amigos foram para o mercado Martins e que quando saíram do 

mercado es estavam indo embora foram abordados pela policia, Que seu 

amigo Dieison ainda tentou jogar a droga mais ela foi encontrada pelos 

policiais, Que após a droga ser encontrada o declarante e seus amigos 

foram conduzidos para a NPM onde em conversa foi relatado por Dieison 

que ele teria comprado a droga do Vulgo Indinho;” – Termo de Declaração 

nº 1478/2018 de fl. 15.

D. L. F. S.: “Que então o declarante fez contato via aplicativo whatsaap 

para a pessoa de vulgo Indinho, que em outras oportunidades já havia 

vendido drogas para seu amigo Gabriel, Que na conversa o declarante 

perguntou ao acusado se ele tinha quarenta reais de ‘chá’ que é o termo 

utilizado para o entorpecente maconha, Que então Indinho respondeu ao 

declarante que só tinha de cinquenta mais faria para o declarante por 

quarente. Que o declarante então disse ao acusado que eles estavam na 

casa do de ‘menor’, no caso o Gabriel e que era para ele levar o chá lá. 

Que passado algum tempo o Indinho chegou em sua motocicleta na casa 

do Gabriel e que o declarante foi até seu encontro pegou o entorpecente e 

pagou Indinho que depois foi embora.” – Termo de Declaração de fl. 

1476/2018.

 Esses fundamentos, a despeito das alegações da defesa técnica, 

encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por ora, 

não me distancio, porquanto inexistiu alteração (fática ou jurídica) dos 

motivos que levaram a Juíza Plantonista a decretar a medida extrema da 

segregação cautelar.

Ao contrário do que sustentado, a decisão impugnada aludiu, expressa e 

concretamente, a gravidade em concreto da infração penal imputada ao 

indiciado, bem como fez referência expressa à suposta prática delitiva, 

apontando expressamente a prova indiciária então produzida, agravada 

pelo fato de o indiciado vender drogas a menores/adolescentes com idade 

média de 15 (quinze) anos, a revelar, por mais esse viés, a periculosidade 

em concreto da infração penal pelo indiciado perpetrada.

Lado outro, o artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, o artigo 323, II, do 

Código de Processo Penal, e o artigo 2º, II, da Lei 8.072/1990, vedam 

expressamente o arbitramento de fiança aos crimes de tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, verbis:

“Art. 5º, XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de 

graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e 

drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles 

respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, 

se omitirem;

Art. 323. Não será concedida fiança:

II - nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 

terrorismo e nos definidos como crimes hediondos;

Art. 2º. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:

(...)

II – fiança.”

Saliente-se, por importante, que o fato de o indiciado possuir predicados 

pessoais favoráveis (primariedade, endereço fixo e trabalho) não têm, em 

princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, quando 

existem nos autos motivos suficientes a demonstrar sua necessidade, tal 

como sucede na espécie. Nesse sentido: (STF, RHC 120133, Relator Min. 

Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07-03-2014, e STJ, HC 

376.870/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/03/2017).

Demais a mais, considerado o quadro fático-probatório dos autos, as 

medidas cautelares diversas da prisão se entremostram ineficazes, 

inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, 

sendo de rigor a manutenção da segregação cautelar.

3. INDEFIRO, por isso, o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulada pela defesa técnica do indiciado, oralmente, e colhido por meio 

de mídia audiovisual.

4. Cumpra a Secretaria, com urgência por se tratar de processo com réu 

preso, as seguintes providências:

a) OFICIE-SE ao Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de 

São José do Rio Claro, instruindo o documento com cópia da mídia 

audiovisual da audiência de custódia realizada na data de hoje 

(17-12-2018), para noticiar que o indiciado, em depoimento, informa que 

sofreu agressões físicas levadas a feito pelos policias que participaram 

da sua prisão em flagrante, sendo assim, em virtude da (possível) 

existência de ilícito penal, e a teor do art. 40, do Código de Processo Penal, 

mister encaminhar-se essa notitia criminis ao Ministério Público Estadual, 

titular por excelência da ação penal pública.

b) OFICIE-SE à Corregedoria-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, 

encaminhando cópia da mídia audiovisual da audiência de custódia 

realizada na data de hoje (17-12-2018), para noticiar que o indiciado, em 

depoimento, informa que sofreu agressões físicas levadas a feito pelos 

policias que participaram da sua prisão em flagrante.

c) INTIME-SE a defesa técnica do indiciado, a saber, o advogado ANTÔNIO 

MARCOS LOPES, via DJe, do inteiro teor da presente decisão.

d) CIENTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Autoridade Policial.

e) AGUARDE-SE o Inquérito Policial; não havendo requerimentos, 

traslade-se cópia das peças principais para aqueles autos, arquivando-se 

o presente feito em seguida.

São José do Rio Claro, 17 de dezembro de 2018 (18h20min).

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16275 Nr: 1356-41.2006.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO PEDRO STIVANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO LICHKOSKY, IMCOL - IMÓVEIS E 

COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 
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OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Cássia de Noronha 

Sampaio - OAB:4997 -MT, Sérgio Marcos Lermen - OAB:8052/MT

 Visto.

O assistente compareceu ao feito requerendo seja o feito chamado a 

ordem, alegando que este juízo não teria analisado adequadamente a 

prova colacionada ao feito. Ao final requereu seja reformada a decisão 

liminar, que concedeu a proteção possessória ao autor (fls. 146/165).

O que pretende na verdade o assistente é a reforma da decisão, não 

sendo o meio escolhido medida apta aos fins pretendidos. Se discorda dos 

termos da decisão, deveria ter interposto, tempestivamente, o recurso 

apropriado. Assim, indefiro o pedido de fls. 146/165.

 No mais, quanto à alegada fraude processual, litigância de má-fé, ato 

atentatório à administração da justiça e ainda falso testemunho, por serem 

matérias de demandam análise da prova e estritamente relacionadas ao 

mérito da causa, serão apreciadas em momento oportuno, quando da 

prolação da sentença.

Apense-se ao presente feito a ação de inventário que tramita neste juízo 

sob o n.º 1877-83.2006.811.0033 – Cód. 15642.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, justificando a pertinência delas, sob 

pena de indeferimento.

Após, voltem conclusos para prolação do despacho saneador ou eventual 

julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79769 Nr: 1432-45.2018.811.0033

 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: FRANCISCO KENGO SAITO, ROSA MARIA OGWA 

SAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMEZO SAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODUVALDO LOPES FERREIRA - 

OAB:14.196-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AVANZI PRAVATO - 

OAB:258272

 Intimo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justificando a pertinência e necessidade, 

sob pena de julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73350 Nr: 2678-13.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.B. FORTES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, ACOLHO os presentes embargos de declaração, para o fim 

de declarar a parte dispositiva da sentença de fl. 29/30 nos seguintes 

termos:(...) Condeno o embargante ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, 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, as quais mantenho suspensos a 

cobrança por ter litigado sob o pálio da assistência judiciária gratuita. (fl. 

30) (...).Permanecem inalterados os demais termos da 

sentença.Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se.São José do Rio Claro – MT, 28 de setembro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 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

 Autos nº 106-31.2010.811.0033 – Cód. 26234

Vistos.

 Indefiro por hora, o pedido de suspensão retro formulado.

Verifico que a ação ainda não foi triangularizada, desta forma, determino a 

citação dos executados, na forma e no endereço solicitado à fl. 60, 

podendo eles – os executados – formularem o pretendido pedido de 

suspensão pela via processual adequada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José do Rio Claro – MT, 20 de junho de 2017.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65065 Nr: 1671-20.2016.811.0033

 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: MARINEIDE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARÊS ANTONIO BATISTA DO AMARAL, 

MARLY SONIA RUFFO DO AMARAL, BANCO DO BRASIL S/A, ESPOLIO 

DE JOSE CASSIMIRO GONÇALVES DE FARIA, LUCIANA CORREIA LIMA 

FARIAS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, JUARÊS ANTONIO BATISTA AMARAL - 

OAB:2638/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 PROCESSO N: 1671-20.2016.811.0033

 CÓDIGO: 65065

REQUERENTE: MARINEIDE VIEIRA DA SILVA

 REQUERIDO: JUÂRES ANTONIO BATISTA DO AMARAL

DESPACHO

Visto,

 Considerando que esta magistrada, na data prevista para realização da 

audiência, foi convocada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

redesigno a audiência para o dia 02 de abril de 2019, às 13:30 horas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2262 Nr: 303-35.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ 

- OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:PR 19021, MAURO DALARME - OAB:18606/PR

 CERTIDÃO

Tendo em vista o decurso de prazo para o executado, intimo o exequente 

para impulsionar o feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80170 Nr: 1620-38.2018.811.0033

 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): DIONISIO DOSWALDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO
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Intimo a parte autora para que, no prazo legal, comprove a distribuição da 

Carta Precatória no Juízo deprecado.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33512 Nr: 1702-79.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CALAZANS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALCÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CALAZANS DUARTE - 

OAB:OAB/MT 17.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

no prazo de 05 (cinco) dias dizer acerca da quitação do débito 

possibilitando, assim, a resolução da fase de cumprimento de sentença. 

Entendendo a credora não ser suficiente a quantia eventualmente paga, 

deverá esta 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 art. 523, §3° do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33402 Nr: 1592-80.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME, 

DEJAINE RAQUEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão de fls. 79-V, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82356 Nr: 2473-47.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ROBERTO DORNELES VASCONCELOS, RUBIA 

SIMONE LEVENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VINICIUS LEVENTI DE 

MENDONÇA - OAB:16363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

no prazo de 15 (quinze)dias úteis, juntar documentação probatória que 

comprove incapacidade financeira e a impossibilidade de pagamento das 

despesas inerentes às taxas e custas judiciárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63948 Nr: 1123-92.2016.811.0033

 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: TEREZINHA RALLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de pedido de liquidação por arbitramento apresentado por 

Terezinha Ralla em desfavor de MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ - MT.

2. Nos termos do artigo 510 do CPC, DETERMINO a intimação das partes 

para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 

15 (quinze) dias, oportunidade que, havendo possibilidade de mensurar o 

valor a ser liquidado será de plano decidida a liquidação e não sendo 

possível designarei perito contábil para aferir o quantum debeatur.

 3. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63117 Nr: 663-08.2016.811.0033

 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: TANIA INÊS DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de pedido de liquidação por arbitramento apresentado por 

TANIA INÊS DRESCH em desfavor de MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ - MT.

2. Nos termos do artigo 510 do CPC, DETERMINO a intimação das partes 

para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 

15 (quinze) dias, oportunidade que, havendo possibilidade de mensurar o 

valor a ser liquidado será de plano decidida a liquidação e não sendo 

possível designarei perito contábil para aferir o quantum debeatur.

 3. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem 

os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76503 Nr: 3988-54.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUELLE CRISTINE SOARES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDA MARIA DE SOUZA MEDEIROS, FÁBIA 

FERNANDA DE SOUZA MEDEIROS, FLÁVIA FABIANA DE SOUZA 

MEDEIROS, ISMAEL RODRIGO JÚNIOR DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA FABIANA DE SOUZA 

MEDEIROS - OAB:15781

 Certifico que a sessão de conciliação agendada para o dia 17/12/2018 ás 

14:00 restou prejudicada e foi reagendada para o dia 08/03/2019 ás 14:00 

horas. Certifico ainda, que por determinação da Juíza Coordenadora deste 

CEJUSC, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, com fundamento no §4º do 

art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à 

unidade de origem para que procedam com o convite das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

sessão que ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58918 Nr: 699-84.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para manifestar-se acerca do Termo de Penhora online efetuado nos 

autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010372-28.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY TAVARES DE LIMA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO PROENCO DE LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 8010372-28.2016.8.11.0033 AUTOR: SOELY TAVARES DE 

LIMA - ME REQUERIDO: ALESSANDRO PROENCO DE LIMA SENTENÇA 

Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência de conciliação (Id. 

15800608). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

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;”. Portanto, julgo extinto o processo sem apreciar 

o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, 

facultando desde já o levantamento dos documentos que instruíram a ação 

à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. 

Condeno a parte promovente a pagar as custas e despesas processuais, 

na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. Determino que sejam 

calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, conforme já expendido. 

Caso não quite as custas, determino que seja averbado à margem da 

distribuição, não se permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem 

que antes seja preparado o feito. Com o trânsito em julgado da decisão, o 

que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 29 de 

outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-28.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SERGIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000268-28.2018.8.11.0033 AUTOR: JOAO SERGIO DA 

CRUZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência de conciliação (Id. 

14463578). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

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;”. Portanto, julgo extinto o processo sem apreciar 

o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, 

facultando desde já o levantamento dos documentos que instruíram a ação 

à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. 

Condeno a parte promovente a pagar as custas e despesas processuais, 

na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. Determino que sejam 

calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, conforme já expendido. 

Caso não quite as custas, determino que seja averbado à margem da 

distribuição, não se permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem 

que antes seja preparado o feito. Com o trânsito em julgado da decisão, o 

que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 17 de 

outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-28.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SERGIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento das custas 

processuais em conformidade com a r. certidão do Sr. Contador.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-98.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA FERNANDES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000231-98.2018.8.11.0033 AUTOR: REGINA FERNANDES 

MACIEL REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência de conciliação (Id. 

14829877). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

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;”. Portanto, julgo extinto o processo sem apreciar 

o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, 

facultando desde já o levantamento dos documentos que instruíram a ação 

à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. 

Condeno a parte promovente a pagar as custas e despesas processuais, 

na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. Determino que sejam 

calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, conforme já expendido. 

Caso não quite as custas, determino que seja averbado à margem da 

distribuição, não se permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem 

que antes seja preparado o feito. Com o trânsito em julgado da decisão, o 

que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 18 de 

outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-98.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA FERNANDES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento das custas 

processuais em conformidade com a r. certidão do Sr. Contador.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-68.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DOS SANTOS PAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000233-68.2018.8.11.0033 AUTOR: LUANA DOS SANTOS 

PAIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência de conciliação (Id. 

14743003). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

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;”. Portanto, julgo extinto o processo sem apreciar 
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o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, 

facultando desde já o levantamento dos documentos que instruíram a ação 

à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. 

Condeno a parte promovente a pagar as custas e despesas processuais, 

na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. Determino que sejam 

calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, conforme já expendido. 

Caso não quite as custas, determino que seja averbado à margem da 

distribuição, não se permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem 

que antes seja preparado o feito. Com o trânsito em julgado da decisão, o 

que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 18 de 

outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-68.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DOS SANTOS PAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento das custas 

processuais em conformidade com a r. certidão do Sr. Contador.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-20.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NETANEL DE MATOS MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000275-20.2018.8.11.0033 AUTOR: NETANEL DE MATOS 

MELLO REQUERIDO: VIVO S/A SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. Analisando os autos, verifico 

que embora devidamente cientificada, a parte promovente não 

compareceu a audiência de conciliação (Id. 14309898). Assim, a ausência 

do autor na audiência, implica a extinção do processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 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;”. 

Portanto, julgo extinto o processo sem apreciar o seu mérito, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, facultando desde já o 

levantamento dos documentos que instruíram a ação à sua autora, 

mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. Condeno a parte 

promovente a pagar as custas e despesas processuais, na forma do art. 

51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. Determino que sejam calculados e intimado 

a sucumbente a prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as 

custas, determino que seja averbado à margem da distribuição, não se 

permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja 

preparado o feito. Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja 

certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 29 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-20.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NETANEL DE MATOS MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento das custas 

processuais em conformidade com a r. certidão do Sr. Contador.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-04.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000289-04.2018.8.11.0033 AUTOR: DAIANA SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. Analisando os autos, verifico que 

embora devidamente cientificada, a parte promovente não compareceu a 

audiência de conciliação (Id. 15801459). Assim, a ausência do autor na 

audiência, implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 51, I, da Lei n. 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;”. Portanto, julgo 

extinto o processo sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei n° 9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos 

documentos que instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo 

nos autos, às suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as 

custas e despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 

9.099/1995. Determino que sejam calculados e intimado a sucumbente a 

prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino 

que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 29 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-04.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento das custas 

processuais em conformidade com a r. certidão do Sr. Contador.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-62.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RONI APARECIDO DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000214-62.2018.8.11.0033 AUTOR: RONI APARECIDO DO 

COUTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência de conciliação (Id. 

14052988). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

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;”. Portanto, julgo extinto o processo sem apreciar 
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o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, 

facultando desde já o levantamento dos documentos que instruíram a ação 

à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. 

Condeno a parte promovente a pagar as custas e despesas processuais, 

na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. Determino que sejam 

calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, conforme já expendido. 

Caso não quite as custas, determino que seja averbado à margem da 

distribuição, não se permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem 

que antes seja preparado o feito. Com o trânsito em julgado da decisão, o 

que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 29 de 

outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-62.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RONI APARECIDO DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento das custas 

processuais em conformidade com a r. certidão do Sr. Contador.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-34.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000287-34.2018.8.11.0033 AUTOR: CRISTIANE 

CAMARGO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência de conciliação (Id. 

15801446). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

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;”. Portanto, julgo extinto o processo sem apreciar 

o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, 

facultando desde já o levantamento dos documentos que instruíram a ação 

à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. 

Condeno a parte promovente a pagar as custas e despesas processuais, 

na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. Determino que sejam 

calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, conforme já expendido. 

Caso não quite as custas, determino que seja averbado à margem da 

distribuição, não se permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem 

que antes seja preparado o feito. Com o trânsito em julgado da decisão, o 

que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 29 de 

outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-34.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento das custas 

processuais em conformidade com a r. certidão do Sr. Contador.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-49.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA CASTAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000286-49.2018.8.11.0033 AUTOR: ALEXANDRA 

CASTAO DE ALMEIDA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA SENTENÇA Visto, Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. Analisando os autos, 

verifico que embora devidamente cientificada, a parte promovente não 

compareceu a audiência de conciliação (Id. 15801187). Assim, a ausência 

do autor na audiência, implica a extinção do processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 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;”. 

Portanto, julgo extinto o processo sem apreciar o seu mérito, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, facultando desde já o 

levantamento dos documentos que instruíram a ação à sua autora, 

mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. Condeno a parte 

promovente a pagar as custas e despesas processuais, na forma do art. 

51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. Determino que sejam calculados e intimado 

a sucumbente a prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as 

custas, determino que seja averbado à margem da distribuição, não se 

permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja 

preparado o feito. Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja 

certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 29 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-49.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA CASTAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento das custas 

processuais em conformidade com a r. certidão do Sr. Contador.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-25.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000210-25.2018.8.11.0033 AUTOR: ALAN JUNIOR 

RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 

9.099/1995. Analisando os autos, verifico que embora devidamente 

cientificada, a parte promovente não compareceu a audiência de 

conciliação (Id. 14052762). Assim, a ausência do autor na audiência, 

implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, I, da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o 

processo sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 
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n° 9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. 

Determino que sejam calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, 

conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino que seja 

averbado à margem da distribuição, não se permitindo desarquivamento e 

nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. Com o trânsito em 

julgado da decisão, o que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 29 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-48.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

QUELE EUBANK MACHADO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000105-48.2018.8.11.0033 AUTOR: QUELE EUBANK 

MACHADO QUEIROZ REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A. SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. Analisando os autos, verifico que 

embora devidamente cientificada, a parte promovente não compareceu a 

audiência de conciliação (Id. 14309798). Assim, a ausência do autor na 

audiência, implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 51, I, da Lei n. 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;”. Portanto, julgo 

extinto o processo sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei n° 9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos 

documentos que instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo 

nos autos, às suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as 

custas e despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 

9.099/1995. Determino que sejam calculados e intimado a sucumbente a 

prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino 

que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 18 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-48.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

QUELE EUBANK MACHADO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento das custas 

processuais em conformidade com a r. certidão do Sr. Contador.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-97.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ALVES CALIXTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000007-97.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ALICE ALVES 

CALIXTO REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. Analisando os autos, 

verifico que embora devidamente cientificada, a parte promovente não 

compareceu a audiência designada de conciliação (Id. 13749001). Assim, 

a ausência do autor na audiência, implica a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o processo sem apreciar o seu mérito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, facultando desde já o 

levantamento dos documentos que instruíram a ação à sua autora, 

mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. Condeno a parte 

promovente a pagar as custas e despesas processuais, na forma do art. 

51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995. Determino que os autos sejam calculados 

e intimado a sucumbente a prepará-lo, conforme já expendido. Caso não 

quite as custas, determino que seja averbado à margem da distribuição, 

não se permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja 

preparado o feito. Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja 

certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 19 de julho de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-97.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ALVES CALIXTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento das custas 

processuais em conformidade com a r. certidão do Sr. Contador.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-18.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

HOTILIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000107-18.2018.8.11.0033 REQUERENTE: HOTILIA MARIA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência designada de conciliação 

(Id. 13818276). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, 

da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o processo 

sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995. 

Determino que os autos sejam calculados e intimado a sucumbente a 

prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino 

que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 9 de julho de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000107-18.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

HOTILIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento das custas 

processuais em conformidade com a r. certidão do Sr. Contador.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-73.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 8010121-73.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ELIEL SILVA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO BANCO ITAUCARD S/A SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência designada de conciliação 

(Id. 13479969). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, 

da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o processo 

sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995. 

Determino que os autos sejam calculados e intimado a sucumbente a 

prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino 

que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 9 de julho de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-60.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000240-60.2018.8.11.0033 AUTOR: CANDIDO DE SOUZA 

LIMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência designada de conciliação 

(Id. 15325863). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, 

da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o processo 

sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à parte autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. 

Determino que sejam calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, 

conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino que seja 

averbado à margem da distribuição, não se permitindo desarquivamento e 

nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. Com o trânsito em 

julgado da decisão, o que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 9 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-60.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento das custas 

processuais em conformidade com a r. certidão do Sr. Contador.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-08.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILSON GODOI FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000237-08.2018.8.11.0033 AUTOR: IVANILSON GODOI 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência designada de conciliação 

(Id. 15326430). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, 

da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o processo 

sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. 

Determino que sejam calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, 

conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino que seja 

averbado à margem da distribuição, não se permitindo desarquivamento e 

nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. Com o trânsito em 

julgado da decisão, o que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 2 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-08.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILSON GODOI FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento das custas 

processuais em conformidade com a r. certidão do Sr. Contador.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000191-19.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI STOPPI OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000191-19.2018.8.11.0033 AUTOR: ROSINEI STOPPI 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 

38 da Lei n°. 9.099/1995. Analisando os autos, verifico que embora 

devidamente cientificada, a parte promovente não compareceu a audiência 

designada de conciliação (Id. 14052046). Assim, a ausência do autor na 

audiência, implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 51, I, da Lei n. 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;”. Portanto, julgo 

extinto o processo sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei n° 9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos 

documentos que instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo 

nos autos, às suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as 

custas e despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 

9.099/1995. Determino que sejam calculados e intimado a sucumbente a 

prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino 

que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 6 de agosto de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-19.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI STOPPI OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento das custas 

processuais em conformidade com a r. certidão do Sr. Contador.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-53.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FREITAS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000234-53.2018.8.11.0033 AUTOR: PATRICIA FREITAS 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A SENTENÇA 

Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência de conciliação (Id. 

14830146). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

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;”. Portanto, julgo extinto o processo sem apreciar 

o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, 

facultando desde já o levantamento dos documentos que instruíram a ação 

à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. 

Condeno a parte promovente a pagar as custas e despesas processuais, 

na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. Determino que sejam 

calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, conforme já expendido. 

Caso não quite as custas, determino que seja averbado à margem da 

distribuição, não se permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem 

que antes seja preparado o feito. Com o trânsito em julgado da decisão, o 

que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 18 de 

outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-53.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FREITAS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-38.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC DE ARAUJO VALIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000235-38.2018.8.11.0033 AUTOR: ERIC DE ARAUJO 

VALIM REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência de conciliação (Id. 

14829996). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

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;”. Portanto, julgo extinto o processo sem apreciar 

o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, 

facultando desde já o levantamento dos documentos que instruíram a ação 

à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. 

Condeno a parte promovente a pagar as custas e despesas processuais, 

na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. Determino que sejam 

calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, conforme já expendido. 

Caso não quite as custas, determino que seja averbado à margem da 

distribuição, não se permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem 

que antes seja preparado o feito. Com o trânsito em julgado da decisão, o 

que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 18 de 

outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-38.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC DE ARAUJO VALIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))
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Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-05.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BEZERRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000276-05.2018.8.11.0033 AUTOR: PATRICIA BEZERRA 

DE MELO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A SENTENÇA 

Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência de conciliação (Id. 

14463507). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

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;”. Portanto, julgo extinto o processo sem apreciar 

o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, 

facultando desde já o levantamento dos documentos que instruíram a ação 

à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. 

Condeno a parte promovente a pagar as custas e despesas processuais, 

na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. Determino que sejam 

calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, conforme já expendido. 

Caso não quite as custas, determino que seja averbado à margem da 

distribuição, não se permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem 

que antes seja preparado o feito. Com o trânsito em julgado da decisão, o 

que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 17 de 

outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-05.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BEZERRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-25.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON MARCOS CARDOZO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000404-25.2018.8.11.0033 AUTOR: EWERTON MARCOS 

CARDOZO DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 

9.099/1995. Analisando os autos, verifico que embora devidamente 

cientificada, a parte promovente não compareceu a audiência de 

conciliação (Id. 15326923). Assim, a ausência do autor na audiência, 

implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, I, da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o 

processo sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n° 9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. 

Determino que sejam calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, 

conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino que seja 

averbado à margem da distribuição, não se permitindo desarquivamento e 

nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. Com o trânsito em 

julgado da decisão, o que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 29 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-25.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON MARCOS CARDOZO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000299-82.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SILZIA NOVAES GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-58.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ROCHA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000266-58.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ELIANE ROCHA 

BRITO REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA – EPP 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 

9.099/1995. Analisando os autos, verifico que embora devidamente 

cientificada, a parte promovente não compareceu a audiência designada 

de conciliação (Id. 14461814). Assim, a ausência do autor na audiência, 

implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, I, da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o 

processo sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n° 9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995. 

Determino que os autos sejam calculados e intimado a sucumbente a 

prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino 

que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 21 de novembro de 2018. 
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CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-58.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ROCHA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010502-23.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 8010502-23.2013.8.11.0033 REQUERENTE: ROSELI DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S/A SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. Analisando os autos, 

verifico que embora devidamente cientificada, a parte promovente não 

compareceu a audiência designada de conciliação (Id. 12342688). Assim, 

a ausência do autor na audiência, implica a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o processo sem apreciar o seu mérito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, facultando desde já o 

levantamento dos documentos que instruíram a ação à sua autora, 

mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. Condeno a parte 

promovente a pagar as custas e despesas processuais, na forma do art. 

51, § 2.°, da Lei n° 9.099/1995. Determino que os autos sejam calculados e 

intimado a sucumbente a prepará-lo, conforme já expendido. Caso não 

quite as custas, determino que seja averbado à margem da distribuição, 

não se permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja 

preparado o feito. Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja 

certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 21 de novembro de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010502-23.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-87.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SATEL COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORRAYNE INACIA SANTOS OAB - MG0138605A (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000277-87.2018.8.11.0033 REQUERENTE: JEFFERSON 

SATEL COSTA REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. Analisando os autos, verifico 

que embora devidamente cientificada, a parte promovente não 

compareceu a audiência designada de conciliação (Id. 14463469). Assim, 

a ausência do autor na audiência, implica a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o processo sem apreciar o seu mérito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, facultando desde já o 

levantamento dos documentos que instruíram a ação à sua autora, 

mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. Condeno a parte 

promovente a pagar as custas e despesas processuais, na forma do art. 

51, § 2.°, da Lei n° 9.099/1995. Determino que os autos sejam calculados e 

intimado a sucumbente a prepará-lo, conforme já expendido. Caso não 

quite as custas, determino que seja averbado à margem da distribuição, 

não se permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja 

preparado o feito. Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja 

certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 3 de dezembro de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-87.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SATEL COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORRAYNE INACIA SANTOS OAB - MG0138605A (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-73.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO FLORENTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000265-73.2018.8.11.0033 REQUERENTE: JESUINO 

FLORENTINO DA SILVA REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS 

FOTOGRAFICOS LTDA - EPP SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. Analisando os autos, verifico 

que embora devidamente cientificada, a parte promovente não 

compareceu a audiência designada de conciliação (Id. 14461859). Assim, 

a ausência do autor na audiência, implica a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o processo sem apreciar o seu mérito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, facultando desde já o 

levantamento dos documentos que instruíram a ação à sua autora, 

mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. Condeno a parte 

promovente a pagar as custas e despesas processuais, na forma do art. 

51, § 2.°, da Lei n° 9.099/1995. Determino que os autos sejam calculados e 

intimado a sucumbente a prepará-lo, conforme já expendido. Caso não 

quite as custas, determino que seja averbado à margem da distribuição, 

não se permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja 

preparado o feito. Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja 
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certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 3 de dezembro de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-73.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO FLORENTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-10.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LARANGEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000114-10.2018.8.11.0033 REQUERENTE: JOSE CARLOS 

LARANGEIRA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 

9.099/1995. Analisando os autos, verifico que embora devidamente 

cientificada, a parte promovente não compareceu a audiência designada 

de conciliação (Id. 13818138). Assim, a ausência do autor na audiência, 

implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, I, da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o 

processo sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n° 9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n° 9.099/1995. 

Determino que os autos sejam calculados e intimado a sucumbente a 

prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino 

que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 3 de dezembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-10.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LARANGEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-72.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000181-72.2018.8.11.0033 REQUERENTE: SILMARA PEREIRA 

SANTOS REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. Analisando os autos, verifico 

que embora devidamente cientificada, a parte promovente não 

compareceu a audiência designada de conciliação (Id. 16820267). Assim, 

a ausência do autor na audiência, implica a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o processo sem apreciar o seu mérito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, facultando desde já o 

levantamento dos documentos que instruíram a ação à sua autora, 

mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. Condeno a parte 

promovente a pagar as custas e despesas processuais, na forma do art. 

51, § 2.°, da Lei n° 9.099/1995. Determino que os autos sejam calculados e 

intimado a sucumbente a prepará-lo, conforme já expendido. Caso não 

quite as custas, determino que seja averbado à margem da distribuição, 

não se permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja 

preparado o feito. Outrossim, não vislumbro a ocorrência da litigância de 

má-fé. Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de dezembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-72.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-59.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RAEL DE JESUS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000544-59.2018.8.11.0033 REQUERENTE: RAEL DE JESUS 

LIMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência designada de conciliação 

(Id. 16756772). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, 

da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o processo 

sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n° 9.099/1995. 
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Determino que os autos sejam calculados e intimado a sucumbente a 

prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino 

que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de dezembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-59.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RAEL DE JESUS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-74.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JOSE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000349-74.2018.811.0033 SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. Analisando os autos, 

verifico que embora devidamente cientificada, a parte promovente não 

compareceu a audiência designada de conciliação (Id. 16819713). Assim, 

a ausência do autor na audiência, implica a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o processo sem apreciar o seu mérito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, facultando desde já o 

levantamento dos documentos que instruíram a ação à sua autora, 

mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. Condeno a parte 

promovente a pagar as custas e despesas processuais, na forma do art. 

51, § 2.°, da Lei n° 9.099/1995. Determino que os autos sejam calculados e 

intimado a sucumbente a prepará-lo, conforme já expendido. Caso não 

quite as custas, determino que seja averbado à margem da distribuição, 

não se permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja 

preparado o feito. Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja 

certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de dezembro de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-74.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JOSE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-15.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO MARINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000243-15.2018.8.11.0033 REQUERENTE: EDIVALDO 

MARINHEIRO REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência designada de conciliação 

(Id. 16819713). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, 

da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o processo 

sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n° 9.099/1995. 

Determino que os autos sejam calculados e intimado a sucumbente a 

prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino 

que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de dezembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-44.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000254-44.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ADRIANA SANTOS 

DA SILVA REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência designada de conciliação 

(Id. 16756971). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, 

da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o processo 

sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n° 9.099/1995. 

Determino que os autos sejam calculados e intimado a sucumbente a 

prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino 

que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de dezembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-44.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-20.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DE JESUS BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000372-20.2018.8.11.0033 SENTENÇA Visto, Dispensado 

o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. Analisando os 

autos, verifico que embora devidamente cientificada, a parte promovente 

não compareceu a audiência de conciliação (Id. 16063013). Assim, a 

ausência do autor na audiência, implica a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o processo sem apreciar o seu mérito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, facultando desde já o 

levantamento dos documentos que instruíram a ação à sua autora, 

mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. Condeno a parte 

promovente a pagar as custas e despesas processuais, na forma do art. 

51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. Determino que sejam calculados e intimado 

a sucumbente a prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as 

custas, determino que seja averbado à margem da distribuição, não se 

permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja 

preparado o feito. Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja 

certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 29 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-20.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DE JESUS BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-92.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON MARCOS CARDOZO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000406-92.2018.8.11.0033 AUTOR: EWERTON MARCOS 

CARDOZO DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 

9.099/1995. Analisando os autos, verifico que embora devidamente 

cientificada, a parte promovente não compareceu a audiência de 

conciliação (Id. 15326905). Assim, a ausência do autor na audiência, 

implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, I, da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o 

processo sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n° 9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. 

Determino que sejam calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, 

conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino que seja 

averbado à margem da distribuição, não se permitindo desarquivamento e 

nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. Com o trânsito em 

julgado da decisão, o que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 29 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-92.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON MARCOS CARDOZO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-57.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000376-57.2018.8.11.0033 AUTOR: SOLANGE SOUZA 

SILVA REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA – ME 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 

9.099/1995. Analisando os autos, verifico que embora devidamente 

cientificada, a parte promovente não compareceu a audiência de 

conciliação (Id. 16063028). Assim, a ausência do autor na audiência, 

implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, I, da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o 

processo sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n° 9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. 

Determino que sejam calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, 

conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino que seja 

averbado à margem da distribuição, não se permitindo desarquivamento e 

nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. Com o trânsito em 

julgado da decisão, o que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 29 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-57.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-50.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DE JESUS BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000370-50.2018.8.11.0033 AUTOR: EDILENE DE JESUS 

BALBINO REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME SENTENÇA 

Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência de conciliação (Id. 

16063037). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

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;”. Portanto, julgo extinto o processo sem apreciar 

o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, 

facultando desde já o levantamento dos documentos que instruíram a ação 

à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. 

Condeno a parte promovente a pagar as custas e despesas processuais, 

na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. Determino que sejam 

calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, conforme já expendido. 

Caso não quite as custas, determino que seja averbado à margem da 

distribuição, não se permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem 

que antes seja preparado o feito. Com o trânsito em julgado da decisão, o 

que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 29 de 

outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-50.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DE JESUS BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-05.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000373-05.2018.8.11.0033 AUTOR: ELIENE DA SILVA 

REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 

9.099/1995. Analisando os autos, verifico que embora devidamente 

cientificada, a parte promovente não compareceu a audiência de 

conciliação (Id. 16063033). Assim, a ausência do autor na audiência, 

implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, I, da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o 

processo sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n° 9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. 

Determino que sejam calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, 

conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino que seja 

averbado à margem da distribuição, não se permitindo desarquivamento e 

nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. Com o trânsito em 

julgado da decisão, o que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 29 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-05.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-71.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000194-71.2018.8.11.0033 REQUERENTE: CLAUDEMIR DA 

SILVA REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência designada de conciliação 

(Id. 15622760). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, 

da Lei n. 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;”. Portanto, julgo extinto o processo 

sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995. 

Determino que os autos sejam calculados e intimado a sucumbente a 

prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino 

que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 30 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-71.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-35.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DE JESUS BALBINO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000371-35.2018.8.11.0033 AUTOR: EDILENE DE JESUS 

BALBINO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n°. 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência de conciliação (Id. 

16062624). Assim, a ausência do autor na audiência, implica a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

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;”. Portanto, julgo extinto o processo sem apreciar 

o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, 

facultando desde já o levantamento dos documentos que instruíram a ação 

à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. 

Condeno a parte promovente a pagar as custas e despesas processuais, 

na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n°. 9.099/1995. Determino que sejam 

calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, conforme já expendido. 

Caso não quite as custas, determino que seja averbado à margem da 

distribuição, não se permitindo desarquivamento e nem fotocópias sem 

que antes seja preparado o feito. Com o trânsito em julgado da decisão, o 

que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 29 de 

outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-35.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DE JESUS BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-15.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO MARINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para efetuar o pagamento de sucumbência em 

conformidade com a r. certidão do Sr. Contador acostada aos autos.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65840 Nr: 1459-77.2018.811.0049

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: RENATO CUNHA DONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Considerando que Arcobrás Comercial e Incorporadora LTDA é parte 

interessada neste feito, tendo participado de sua instrução, juntando 

documentos, bem como ser dela a propriedade do imóvel objeto dessa 

sucitação de dúvida, entendo que faz-se necessária sua intervenção 

também em grau de recurso. Ademais, o CNGC não dispõe de forma 

diversa do CPC, cuja aplicação é subsidiária.

II- Com efeito, mantenho a decisão de fl. 3052.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44208 Nr: 1138-18.2013.811.0049

 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: MLFDRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCY RIBEIRO - 

OAB:4314-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA CRESTANI - 

OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT

 Vistos.

A requerente se manifestou às fls. 67/73 postulando pela quitação dos 

débitos, uma vez que o requerido se encontra inadimplente desde o mês 

de novembro/2013.

Em virtude do despacho de fls. 74/75, o requerido foi devidamente intimado 

(fls. 78), para realizar o pagamento do valor descrito às fls. 74.

Em petição de fls. 79/81 a requerente se manifestou requerendo 

penhora/averbação do valor do débito na matrícula de um imóvel rural.

É o breve relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que o requerido devidamente intimado (fls. 

78), quedou-se inerte.

Desde modo, defiro o pedido de penhora do imóvel sob a matrícula n° 

4033.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, a fim 

de realizar a averbação do valor da execução na matrícula do bem.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19822 Nr: 77-30.2010.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE EMÍLIO AYMORÉ DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SCHLATTER, WALTER SCHLATTER, 

PAULO CÉSAR VILELA BORGES, CARLOS ANTONIO SCHATTER, AUREO 

F. DE MENEZES, ALCEU ANTONIO FORLIN, JOSE ALVES, MESSIAS 

ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULÂMPIO RODRIGUES FILHO - 

OAB:366-A/MG, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO TAVARES 

DE SENA - OAB:6432-B/MT, TOMAZ EDILSON FILICE CHAYB - 

OAB:OAB/GO 22.407

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AUREO F. DE MENEZES, brasileiro(a), 

fazendeiro e atualmente em local incerto e não sabido MESSIAS ALVES DE 

LIMA, brasileiro(a), fazendeiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O ESPÓLIO REQUERENTE AFIRMA SER TITULAR, POR 

FORÇA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA LAVRADA EM 15 DE MAIO 
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DE 1973, FLS. 89 V, LIVRO 1.054 DO 1º TABELIONATO DE SÃO PAULO E 

ESCRITURA DE RE-RATIFICAÇÃO LAVRADA EM 14/08/1979, FLS. 

129/131, DO LIVRO 282 DO 1º TABELIONATO DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETOSP, REGISTRADO NO CRI DE BARRA DO GARÇAS-MT, CONFORME 

MATRÍCULA SOB N. R-01- 16.239, LIVRO 2 -27/10/81, DO SEGUINTE 

IMÓVEL: UM LOTE DE TERRAS PASTAIS E LAVRADIAS, SITUADA NESTE 

MUNICÍPIO E COMARCA DE VILA RICA-MT, NO LUGAR DENOMINADO 

"GLEBA BRASILIA", COM A ÁREA DE 10.000,0000 HA (DEZ MIL 

HECTARES), E COM OS MARCOS COLOCADOS: O 1º NOS LIMITES DAS 

TERRAS E DE CARLOS VILELA PEREIRA E TERRA DE WALTER AMADIO 

MARTIN; O 2º NOS LIMITES DAS TERRAS DE WALTER AMADIO MARTIN E 

TERRAS DE AUREO F. MENEZES, DISTANTE 14.142 METROS DO 1º, AO 

RUMO DE 86º30'SE; O 3º NOS LIMITES DAS TERRAS DE AUREO F. 

MENEZES E TERRAS DEVOLUTAS, DISTANTE 3.150 METROS DO 2º AO 

RUMO DE 3º30'SW; O 4º NOS LIMITES DAS TERRAS DEVOLUTAS 

DISTANTES 900 METROS DO 3º AO RUMO DE 90ºNW; O 5º NOS LIMITES 

DAS TERRAS DEVOLUTAS E TERRAS DE OLAVO ALVES PINHEIRO, 

DISTANTE 3.920 METROS DO 4º AO RUMO DE 0ºS; O 6º NOS LIMITES 

DAS TERRAS DE OLAVO ALVES PINHEIRO E TERRAS DE CARLOS 

VILELA PEREIRA, DISTANTE 14.130 METROS DO 5º AO RUMO DE 

86º30SW E A 7.071,20 METROS DO 1º AO RUMO DE 3º30'NE. AFIRMA O 

AUTOR QUE HOJE OS REQUERIDOS OCUPAM A PROPRIEDADE 

VINDICANDA, SEM CAUSA JURÍDICA. AFIRMA O AUTOR ESTAR 

COMPROVADO JUNTO À INICIAL QUE OS RÉUS SÃO POSSUIDORES DE 

MÁ-FÉ, DEVENDO SER COMPELIDOS A SE RETIRAREM DO IMÓVEL 

ATRAVÉS DE TUTELA ANTECIPADA A SER CONFIRMADA EM SENTENÇA 

DEFINITIVA. REQUER CITAÇÃO DOS RÉUS E DE SUAS RESPECTIVAS 

MULHERES, PARA RESPONDEREM À AÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, SOB PENAS DE CONFISSÃO E DE REVELIA (CPC, ART. 285), 

JULGANDO PROCEDENTE À AÇÃO, PARA COMPELIR OS REQUERIDOS A 

SE RETIRAREM DO IMÓVEL, DESOCUPANDO-O, BEM COMO PARA 

CONDENÁ-LOS AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS CAUSADOS 

PELO EXERCICIO DE POSSE DE MÁ-FÉ, CUJO RECONHECIMENTO REQUER, 

A SEREM ARBITRADOS, BEM COMO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E 

HONORÁRIOS.

Despacho/Decisão: Código: 19822Vistos.Defiro o pedido retro e determino 

seja realizada a citação dos requeridos por edital.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Vila Rica/MT, 14 de setembro de 2018.Carlos 

Eduardo de Moraes e 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, RAIRA DIAS ABREU, 

digitei.

Vila Rica, 17 de dezembro de 2018

Pedro Vaz da Silva Neto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49260 Nr: 473-31.2015.811.0049

 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): RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de ação de busca e apreensão interposta pelo Banco 

Volkswagen S/A em face de Rodrigo Adriano Demétrio, todos 

devidamente qualificados nos autos.

O requerente se manifestou às fls. 72/73 informando ter realizado acordo 

extrajudicial com o requerido. Postula pela homologação e posterior 

arquivamento do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Em detida análise dos autos verifico que as partes celebraram um acordo 

extrajudicial.

Desta forma, considerando que as partes são capazes e transacionaram, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

extrajudicial celebrado na petição de fls. 72/73, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão.

Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44122 Nr: 1046-40.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES LEANDRO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEY FERREIRA VILAS BOAS 

- OAB:22.772

 Vistos.

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos 

proposta pelo Noel dos Santos Lima em face de Eurípides Leandro Alves, 

representado por sua inventariante a Sra. Aparecida Maria Alves todos 

devidamente qualificados nos autos.

 A inicial veio instruída nas fls. 05/11.

Requerem-se a emenda da inicial e recolhimento das custas e taxas 

iniciais às fls. 12/13, devidamente emendada às fls. 14/21.

Recebida a inicial fls. 28, foi expedido mandado de busca e apreensão e 

determinada a citação da parte requerida, restando infrutífera conforme 

certidão de fls. 30 e frutífera conforme certidão de fls. 32.

Às fls. 33/41 o requerido apresentou a contestação, às fls. 43/44 a parte 

autora apresentou a impugnação a contestação, às fls. 48/49 os autos 

foram remetidos ao CEJUSC e requereu-se a intimação, devidamente 

intimado a parte autora conforme a certidão às fls. 57, e restou infrutífera 

a intimação da parte requerida às fls. 58. Às fls. 59/v que consta do termo 

de cessão de conciliação que resultou inexitosa.

Às fls. 65/66 a parte autora requereu a homologação do acordo firmado 

entre às partes.

É o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos, HOMOLOGO ACORDO de fls. 65/66, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

 Após restar satisfeito o avençado no acordo retro, intimem-se as partes 

para se manifestarem requerendo o que entenderem de direto.

Não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias.

Honorários conforme avençado e custas, se houverem, pelo requerido.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45050 Nr: 2017-25.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMES DA MOTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LOURIVAL LOUZA, LOURIVAL 

LOUZA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLENY LÁZARO DA SILVA 

SOUZA - OAB:4614/TO, ROMES DA MOTA SOARES - OAB:4781-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:16582, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - OAB:19.739-GO, 

HEBER NAZARETH DA SILVA - OAB:22719/GO.

 Vistos.

Trata-se de ação de execução provisória formulada ROMES DA MOTA 

SOARES em desfavor do ESPÓLIO DE LOURIVAL LOUZA, representado 

por seu inventariante Lourival Louza Júnior, todos devidamente 
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qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 07/55.

Requereu-se a emenda da inicial às fls. 56, recebida às fls. 63, determinou 

a citação do requerido, restando frutífera às fls. 69.

Às fls. 86/88, a parte autora requereu a homologação do acordo firmado 

entre às partes.

É o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos, HOMOLOGO ACORDO de fls. 86./88, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, com fundamento no artigo 515, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

 Após restar satisfeito o avençado no acordo retro, intimem-se as partes 

para se manifestarem requerendo o que entenderem de direto.

Não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias.

Honorários conforme avençado e custas, se houverem, pelo requerido.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46347 Nr: 460-66.2014.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA - 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PEREIRA MELO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por Administradora de 

Consórcio Honda LTDA, em face de RAFAEL PEREIRA MELO TRINDADE, 

devidamente qualificado nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 08/46.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls. 47-v. 

Restando infrutífera conforme certidões de fls.58.

 Requereu-se a intimação da parte autora às fls. 64, devidamente intimada 

conforme a certidão às fls. 74.

A exequente informou a desistência da ação, fls. 76.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, verifico ter a parte autora informado a 

desistência da ação (fls. 76), demonstrando não ter mais interesse no 

andamento desta.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, por 

desistência da parte.

 Custas se houverem, pela autora.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61462 Nr: 1948-51.2017.811.0049

 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: EDRZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCANJO DIAS BERNARDO - 

OAB:8.644/TO, JOSUÉ SILVA MARINHO - OAB:MT 12423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por Administradora de 

Consórcio Honda LTDA, em face de RAFAEL PEREIRA MELO TRINDADE, 

devidamente qualificado nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 08/46.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls. 47-v. 

Restando infrutífera conforme certidões de fls.58.

 Requereu-se a intimação da parte autora às fls. 64, devidamente intimada 

conforme a certidão às fls. 74.

A exequente informou a desistência da ação, fls. 76.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, verifico ter a parte autora informado a 

desistência da ação (fls. 76), demonstrando não ter mais interesse no 

andamento desta.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, por 

desistência da parte.

 Custas se houverem, pela autora.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65949 Nr: 1534-19.2018.811.0049

 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): KESLEY SILVA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de KESLEY SILVA 

DOS ANJOS todos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial juntou documentos de fls.06/19.

 Recebida a inicial, determinou a expedição do mandato de busca e 

apreensão e a citação do requerido, fls. 20/v, realizado o cumprimento de 

busca e apreensão, sendo nomeado depositário do bem o Senhor Edival 

Johann, conforme às fls. 25.

Posteriormente, a parte autora manifestou-se informando não possuir mais 

interesse no prosseguimento do feito às fls.27, devido à satisfação da 

pretensão.

Vieram-me os autos conclusos.

É relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos verifico não haver mais interesse da parte na 

continuidade da lide (fls. 26), ante o exposto JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil.

Eventuais penhoras e/ou restrições sobre bens deverão ser baixadas, 

bem como revogo eventuais liminares anteriormente concedidas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63982 Nr: 240-29.2018.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494/O, ANA FLAVIA OLIVEIRA AQUINO - 

OAB:1277/MT, ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - OAB:9089/MT, JEAN 

LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT, MAURY CAMELO BORGES - OAB:5.314/GO, PAULO 
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HENRIQUE DO VALE NEVES - OAB:156.292/MG

 Posto isto, DEFIRO o pedido de reintegração de posse, em caráter liminar, 

para determinar que seja expedido mandado, a ser cumprido por 

intermédio do oficial de justiça, em favor da demandante, sobre a área 

descrita na inicial e identificada pela certidão de fl. 83.Atente-se o senhor 

oficial de justiça para cumprir o mandado somente na área do imóvel da 

requerente, sem adentra no PA Santa Clara.Intimem-se as partes, 

cumpra-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64211 Nr: 394-47.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO SILVA LESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao trabalhado Alberto da Silva Lessa com qualificação abaixo, e 

declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo por mês, 

inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e arts. 7.º, 

incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do requerimento 

administrativo ocorrido em 23/06/2017 - (fl. 31), com imediata implantação 

do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar. CONCEDO à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto que 

nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito de prova 

inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se revela no 

conceito de probabilidade. E este terminou não só atingido como 

ultrapassado pela certeza de que a parte autora é um trabalhador rural em 

regime de economia familiar e como tal tem direito ao benefício pretendido. 

Ainda mais contando com 63 anos. Suma para implantação: Alberto Silva 

Lessa, brasileiro, casado, lavrador, RG n.° 432,303 SSP/GO, CPF n.° 

196.629.631-20, nascido em 19/12/1953, natural de Bom Jardom - GO, 

filho Enedino da Silva Lessa e Ana Ramos Lessa, residente e domiciliado 

na rua Padre Rolim, n5 de Qd. 28, Lt. 5, Incofidentes, na cidade Vila Rica - 

MT; aposentadoria rural por idade; um salário-mínimo, com abono anual, a 

partir do requerimento administrativo feito em 23/06/2017. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42222 Nr: 1892-91.2012.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDO GONÇALVES DE SÁ, LUIS MAURO DE 

LEITE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE KLENNIO MOREIRA DA SILVA, 

SIDERLANE MARIA DA MAIA SILVA, THIAGO MOREIRA MAIA, DHIEGO 

MAIA DA SILVA, PALOMA MARIA LEANDRO DE HOLANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, JULIANO FABRICIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5480, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VALENTE ARAUJO 

- OAB:3572/GO, CÁSSIO MARTINS FATURETO - OAB:MG nº 99.526, 

DANIEL CAVALCANTI DANTAS - OAB:99533 , GUSTAVO STORTI 

PIZZOTTI - OAB:135085 , PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - 

OAB:20.613-A/MT, SHINTHIA MARIA GONÇALVES DE SOUZA - 

OAB:16.950-O/MT

 Sobre a inspeção apresento o seguinte relatório:“Realizei inspeção judicial 

em 18.06.18, escoltado pela policia militar e acompanhado das partes e 

seus patronos, com o objetivo de identificar ou não indícios da suposta 

ocupação dos requerido na área do litigio. A partir do PA Santa Clara 

desloquei-me até um local entendido por ambas as partes como área do 

litigio, lá me foi apontado pelos requerido o lugar onde seria a sede do 

imóvel e haveria uma casa de alvenaria. Nesse lugar, constatei a 

existência de marcas da casa, consistente em uma parte do piso de 

concreto e uma linha de energia que termina em um padrão desativado no 

local onde existiu a casa. Ademais, constatei com presentes que o terreno 

em data que não se pode precisar foi removido para encobri os vestígios 

da casa que existiu ali. Não havendo vizinhos próximos ao local, nenhum 

morador foi ouvido. Ao término da inspeção, as partes iniciaram tratativas 

de acordo no próprio local, sendo concitadas a promoverem a solução 

consensual do litígio”.Pois bem.Não tendo as partes, até a presente data, 

juntado informações sobre a efetivação ou não de acordo, intimem-se as 

partes para requerem o que intender de direito, inclusive o eventual 

j u l g a m e n t o  d o  f e i t o  c o n f o r m e  o  e s t a d o  d o 

processo.Cumpra-se.Expedindo-se o necessário.Vila Rica/MT, 4 de 

dezembro de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 045/2018/DF.

 O Doutor LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – MMº Juiz de Direito da 

Comarca de Alto Garças - Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO o período de 20 (vinte) dias de férias regulamentares 

relativas ao exercício de 2018 da servidora SUELI DOS SANTOS LOPES 

RINALDI - Gestora Administrativa III lotada nesta Comarca, para serem 

usufruídos período de 07/01/2019 a 26/01/2019.

 R E S O L V E :

 D E S I G N A R o servidor JHOSEFF FRANÇA DE MORAIS – Técnica 

Judiciária, Matricula 33275, para exercer as funções de Gestora 

Administrativa III em Substituição desta Comarca, pelo período 07/01/2019 

à 26/01/2019.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Alto Garças, 04 de dezembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A Nº 050/2018/DF.

 O Doutor LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – MMº Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Alto Garças - Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o período de 20 (vinte) dias de férias regulamentares 

relativas ao exercício de 2018 da servidora NAIARA RODRIGUES GOES - 

Gestora Judiciária Do CEJUSC lotada nesta Comarca, para serem 

usufruídos período de 07/01/2019 a 26/01/2019.

 R E S O L V E :

 D E S I G N A R a servidora ANGELA MARIA HERMES CASSOL – Auxiliar 

Judiciária, Matricula 5558, para exercer as funções Gestora Judiciária Do 

CEJUSC no período de 07/01/2019 a 26/01/2019.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Garças, 18 de dezembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito – Diretor do Foro

P O R T A R I A Nº 051/2018/DF.

 O Doutor LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – MMº Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Alto Garças - Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 R E S O L V E:

 E X O N E R A R a Bel. SIMONE LEAL DE OLIVEIRA E SILVA, matrícula 

30.903, portadora do RG 32.415.948-1 SSP/SP e CPF 312.901.558-28, do 

cargo de Assessora de Gabinete I do Gabinete da Vara Única desta 

Comarca de Alto Garças, com efeitos a partir do dia 19/12/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Garças, 18 de dezembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 59209 Nr: 2144-29.2018.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RICARDO SILVA GARCIA, Noemi 

Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se os interessados (herdeiros e inventariante) para manifestarem, 

no prazo de 10 (dez) dias, se concordam com o pedido de habilitação de 

crédito formulado nos presentes autos, consignando-se que em caso de 

concordância expressa ou tácita será declarado habilitado o credor.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58446 Nr: 1873-20.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANIO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PEREIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/GO 43-798, NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:OAB/MT 

19.423-A

 DECISÃO.

Vistos em correição.

DESIGNO audiência admonitória para o dia 26/02/2019 às 10h20min.

Intime-se o réu.

Ciência ao MP e a Defesa.

Cumpra-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57686 Nr: 1595-19.2018.811.0035

 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: DINORA SANTANA RIBEIRO, VICTORIA SANTANA 

RIBEIRO, Giovana Santana Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Comarca de Alto Garças-MT, 

ESPÓLIO DE CERIOVAL RIBEIRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de alvará judicial proposto por DINORA SANTANA RIBEIRO, 

VITORIA SANTANA RIBEIRO E GIOVANA SANTANA RIBEIRO, todos 

qualificados nos autos.

As autoras requereram a desistência da ação (ref.10), pugnando pela 

extinção do processo.

É o breve relato. Decido.

A desistência da ação por parte do autor impõe a extinção do processo 

sem julgamento de mérito.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas.

P.R.I.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58985 Nr: 2067-20.2018.811.0035

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elton Oliveira Amaral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Vistos em correição.

Ref.19: Defiro. Acolho a cota ministerial de ref.25 a fim de autorizar que o 

Requerido Clovis Bispo da Silva possa participar do referido evento desde 

que se comprometa a não se aproximar da Sra. Cibelly Alves Ribeiro ou 

manter qualquer contato com esta.

Intime-se.

 Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54813 Nr: 679-82.2018.811.0035

 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: ELDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE 

- OAB:22889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Tendo em vista a instalação do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, bem como 

analisando o objeto dos presentes autos, nos termos do art. 334 do Novo 

Código de Processo Civil remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de 

convidar às partes e seus advogados a se fazerem presentes na Sessão 

de Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do 

Centro.Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.Cite-se a requerida e intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhada de seus 

respectivos advogados.Ao ser citada, a ré deverá ser cientificada de que 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei.Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do CPC.Decorrido o prazo para apresentação de contestação, 

com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.Havendo acordo, tornem-me conclusos 

para deliberações. IV – DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO 

REQUERIDOCaso a requerida não seja encontrada no endereço fornecido 

pelo autor, intime-o para informar o endereço atualizado da requerida, no 

prazo de 15 (quinze) dias.V – ASPECTOS FINAISConforme exposto, 

determino:a)A citação da requerida;b)A intimação das partes para 

comparecerem em audiência de conciliação designada acima.A PRESENTE 

DECISÃO VALE COMO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DAS 

PARTES.Cient i f ique-se o Min is tér io  Públ ico.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12355 Nr: 1116-41.2009.811.0035

 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: LLHM, KRH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdFAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 
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OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Fls. 207/208. Considerando-se a certidão de divida ativa juntada à fls. 

209/211 e DARE-SP para pagamento do ITCMD à fl. 200, bem como à 

informação de ativos junto ao Banco Bradesco à fls. 167 em nome do 

inventariado, Expeça-se Alvara de levantamento no valor correspondente 

dos tributos em favor da Autora para pagamento destes, devendo prestar 

contas dos valores levantados no prazo de 30 dias, sob as penas da lei.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Alto Garças/MT, 17 de dezembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45600 Nr: 1896-34.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Alves Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono do sentenciado 

para intimá-lo do inteiro teor da sentença (Ref.104)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54813 Nr: 679-82.2018.811.0035

 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: ELDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE 

- OAB:22889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 14.02.2019 às 14:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33929 Nr: 24-52.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN FERREIRA LIMA LUCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na denúncia, e ABSOLVO o réu EDIVAN FERREIRA 

LIMA, devidamente qualificado, dos delitos previstos no art. 147 do CP e 

art. 217-A, do CP, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de 

Processo Penal. Expeça-se o competente alvará de soltura, colocando-o 

in continenti em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.VALE A 

PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA E OFÍCIO NO QUE 

COUBER.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito, 

procedendo-se com as baixas e anotações necessárias.Sem custas e 

sem honorários na forma da lei.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.: 31602 Nr: 1626-49.2012.811.0035

 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: Cicero Monteiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

1. Considerando a deliberação do Pleno, na Sessão Ordinária 

Administrativa - Ato N.414/2018/PRES e a Portaria n.1.350/2018-Pres, de 

30 de outubro de 2018, bem como a impossibilidade de impulsionamento 

adequado aos processos conclusos em Gabinete, conforme determina, 

por analogia, o inciso I do artigo 21 da CNGC, DETERMINO a devolução 

destes autos à Secretaria deste Juízo, com posterior remessa à 

conclusão, ao Magistrado designado para esta Vara, para melhor análise 

e decisão.

2. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12957 Nr: 165-13.2010.811.0035

 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: Francisco Carvalho da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodogrão Transportes Ltda, Marítima Seguros 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Márcio Alexandre Malfatti - 

OAB:16.943-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanoel Marcos Farias 

Pinto - OAB:10.254 MT, Julio Cesar Coelho Pallone - OAB:16004, 

Márcio Alexandre Malfatti - OAB:16.943-A

 Vistos em correição.

1. Considerando a deliberação do Pleno, na Sessão Ordinária 

Administrativa - Ato N.414/2018/PRES e a Portaria n.1.350/2018-Pres, de 

30 de outubro de 2018, bem como a impossibilidade de impulsionamento 

adequado aos processos conclusos em Gabinete, conforme determina, 

por analogia, o inciso I do artigo 21 da CNGC, DETERMINO a devolução 

destes autos à Secretaria deste Juízo, com posterior remessa à 

conclusão, ao Magistrado designado para esta Vara, para melhor análise 

e decisão.

2. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32399 Nr: 708-11.2013.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara Garcia Agulhão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Pinheiro - 

OAB:10.946/MT, Robie Bitencourt Ianhes - OAB:5.348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Considerando a deliberação do Pleno, na Sessão Ordinária 

Administrativa - Ato N.414/2018/PRES e a Portaria n.1.350/2018-Pres, de 

30 de outubro de 2018, bem como a impossibilidade de impulsionamento 

adequado aos processos conclusos em Gabinete, conforme determina, 

por analogia, o inciso I do artigo 21 da CNGC, DETERMINO a devolução 

destes autos à Secretaria deste Juízo, com posterior remessa à 

conclusão, ao Magistrado designado para esta Vara, para melhor análise 

e decisão.

2. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32367 Nr: 675-21.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Maria de Carvalho
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Pinheiro - 

OAB:10.946/MT, Robie Bitencourt Ianhes - OAB:5.348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira - OAB:

 Vistos em correição.

1. Considerando a deliberação do Pleno, na Sessão Ordinária 

Administrativa - Ato N.414/2018/PRES e a Portaria n.1.350/2018-Pres, de 

30 de outubro de 2018, bem como a impossibilidade de impulsionamento 

adequado aos processos conclusos em Gabinete, conforme determina, 

por analogia, o inciso I do artigo 21 da CNGC, DETERMINO a devolução 

destes autos à Secretaria deste Juízo, com posterior remessa à 

conclusão, ao Magistrado designado para esta Vara, para melhor análise 

e decisão.

2. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31428 Nr: 1432-49.2012.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Alves de Carvalho, Fernando Cesar Passinato 

Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ricardo Augustin da Silveira, Alexandre 

Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiana Malheiros de Moura - 

OAB:11624-A/MT, Daniel da Cruz Muller Abreu Lima - OAB:6177 MT, 

Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210-A/MT, Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT, RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS 

- OAB:22053/MT.

 Vistos em correição.

1. Considerando a deliberação do Pleno, na Sessão Ordinária 

Administrativa - Ato N.414/2018/PRES e a Portaria n.1.350/2018-Pres, de 

30 de outubro de 2018, bem como a impossibilidade de impulsionamento 

adequado aos processos conclusos em Gabinete, conforme determina, 

por analogia, o inciso I do artigo 21 da CNGC, DETERMINO a devolução 

destes autos à Secretaria deste Juízo, com posterior remessa à 

conclusão, ao Magistrado designado para esta Vara, para melhor análise 

e decisão.

2. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32573 Nr: 914-25.2013.811.0035

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Olavo Borges Madureira de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Pinheiro - 

OAB:10.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Considerando a deliberação do Pleno, na Sessão Ordinária 

Administrativa - Ato N.414/2018/PRES e a Portaria n.1.350/2018-Pres, de 

30 de outubro de 2018, bem como a impossibilidade de impulsionamento 

adequado aos processos conclusos em Gabinete, conforme determina, 

por analogia, o inciso I do artigo 21 da CNGC, DETERMINO a devolução 

destes autos à Secretaria deste Juízo, com posterior remessa à 

conclusão, ao Magistrado designado para esta Vara, para melhor análise 

e decisão.

2. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14693 Nr: 726-03.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Müller, Iloíde Augusta Müller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrégis Pithan Pagnussatt 

- OAB:8.992-B, Fernando César Passinato Amorim - OAB:7542 - MT, 

Jeysson Ferreira Almeida - OAB:23500

 Vistos em correição.

1. Considerando a deliberação do Pleno, na Sessão Ordinária 

Administrativa - Ato N.414/2018/PRES e a Portaria n.1.350/2018-Pres, de 

30 de outubro de 2018, bem como a impossibilidade de impulsionamento 

adequado aos processos conclusos em Gabinete, conforme determina, 

por analogia, o inciso I do artigo 21 da CNGC, DETERMINO a devolução 

destes autos à Secretaria deste Juízo, com posterior remessa à 

conclusão, ao Magistrado designado para esta Vara, para melhor análise 

e decisão.

2. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34668 Nr: 689-68.2014.811.0035

 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: Ronivon Bezerra Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA 

- ELETROKASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:5752/MT

 Vistos em correição.

1. Considerando a deliberação do Pleno, na Sessão Ordinária 

Administrativa - Ato N.414/2018/PRES e a Portaria n.1.350/2018-Pres, de 

30 de outubro de 2018, bem como a impossibilidade de impulsionamento 

adequado aos processos conclusos em Gabinete, conforme determina, 

por analogia, o inciso I do artigo 21 da CNGC, DETERMINO a devolução 

destes autos à Secretaria deste Juízo, com posterior remessa à 

conclusão, ao Magistrado designado para esta Vara, para melhor análise 

e decisão.

2. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33539 Nr: 1935-36.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONI FRAGA DE FREITAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos em correição.

1. Considerando a deliberação do Pleno, na Sessão Ordinária 

Administrativa - Ato N.414/2018/PRES e a Portaria n.1.350/2018-Pres, de 

30 de outubro de 2018, bem como a impossibilidade de impulsionamento 

adequado aos processos conclusos em Gabinete, conforme determina, 

por analogia, o inciso I do artigo 21 da CNGC, DETERMINO a devolução 

destes autos à Secretaria deste Juízo, com posterior remessa à 

conclusão, ao Magistrado designado para esta Vara, para melhor análise 

e decisão.

2. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32115 Nr: 369-52.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos David Dalcin Baptistella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silomax Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Stamm Gusmão - 

OAB:46021-PR, Felipe Gabriel Guidio Vilella - OAB:14.896/MT, João 

Carlos de Oliveira Junior - OAB:16833-PR, Marcelo Luiz Hille - 

OAB:32595-PR, Patrícia Fernanda Fanucchi Pinto - OAB:29543-PR, 

RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - OAB:22053/MT., Valéria 

Martins de Oliveira - OAB:18815-PR

 Vistos em correição.

1. Considerando a deliberação do Pleno, na Sessão Ordinária 

Administrativa - Ato N.414/2018/PRES e a Portaria n.1.350/2018-Pres, de 

30 de outubro de 2018, bem como a impossibilidade de impulsionamento 

adequado aos processos conclusos em Gabinete, conforme determina, 

por analogia, o inciso I do artigo 21 da CNGC, DETERMINO a devolução 

destes autos à Secretaria deste Juízo, com posterior remessa à 

conclusão, ao Magistrado designado para esta Vara, para melhor análise 

e decisão.

2. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32068 Nr: 319-26.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILTAMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ADAMSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ednilson Zanardini Menezes - 

OAB:16.313/MT, Regiane Zanardini Menezes - OAB:12.775/MT, 

Sebastião Paulo José Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 Vistos em correição.

1. Considerando a deliberação do Pleno, na Sessão Ordinária 

Administrativa - Ato N.414/2018/PRES e a Portaria n.1.350/2018-Pres, de 

30 de outubro de 2018, bem como a impossibilidade de impulsionamento 

adequado aos processos conclusos em Gabinete, conforme determina, 

por analogia, o inciso I do artigo 21 da CNGC, DETERMINO a devolução 

destes autos à Secretaria deste Juízo, com posterior remessa à 

conclusão, ao Magistrado designado para esta Vara, para melhor análise 

e decisão.

2. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14031 Nr: 72-16.2011.811.0035

 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: Antonia Luiza Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 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:

 Vistos em correição.

1. Considerando a deliberação do Pleno, na Sessão Ordinária 

Administrativa - Ato N.414/2018/PRES e a Portaria n.1.350/2018-Pres, de 

30 de outubro de 2018, bem como a impossibilidade de impulsionamento 

adequado aos processos conclusos em Gabinete, conforme determina, 

por analogia, o inciso I do artigo 21 da CNGC, DETERMINO a devolução 

destes autos à Secretaria deste Juízo, com posterior remessa à 

conclusão, ao Magistrado designado para esta Vara, para melhor análise 

e decisão.

2. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12285 Nr: 1047-09.2009.811.0035

 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: Hilário Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monsanto do Brasil Ltda

 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: Neli Lino Saibo - 

OAB:3.326/SC, Neli Lino Saibo Junior - OAB:26.986/SC

 Vistos em correição.

1. Considerando a deliberação do Pleno, na Sessão Ordinária 

Administrativa - Ato N.414/2018/PRES e a Portaria n.1.350/2018-Pres, de 

30 de outubro de 2018, bem como a impossibilidade de impulsionamento 

adequado aos processos conclusos em Gabinete, conforme determina, 

por analogia, o inciso I do artigo 21 da CNGC, DETERMINO a devolução 

destes autos à Secretaria deste Juízo, com posterior remessa à 

conclusão, ao Magistrado designado para esta Vara, para melhor análise 

e decisão.

2. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12281 Nr: 1046-24.2009.811.0035

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilário Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monsanto do Brasil Ltda

 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: Neli Lino Saibo - 

OAB:3.326/SC, Neli Lino Saibo Junior - OAB:26.986/SC

 Vistos em correição.

1. Considerando a deliberação do Pleno, na Sessão Ordinária 

Administrativa - Ato N.414/2018/PRES e a Portaria n.1.350/2018-Pres, de 

30 de outubro de 2018, bem como a impossibilidade de impulsionamento 

adequado aos processos conclusos em Gabinete, conforme determina, 

por analogia, o inciso I do artigo 21 da CNGC, DETERMINO a devolução 

destes autos à Secretaria deste Juízo, com posterior remessa à 

conclusão, ao Magistrado designado para esta Vara, para melhor análise 

e decisão.

2. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33489 Nr: 1883-40.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Elmo Darui, EDEGAR MENEGASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONNER 

SEMENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE REIS - OAB:130124

 Vistos em correição.

1. Considerando a deliberação do Pleno, na Sessão Ordinária 

Administrativa - Ato N.414/2018/PRES e a Portaria n.1.350/2018-Pres, de 

30 de outubro de 2018, bem como a impossibilidade de impulsionamento 

adequado aos processos conclusos em Gabinete, conforme determina, 

por analogia, o inciso I do artigo 21 da CNGC, DETERMINO a devolução 

destes autos à Secretaria deste Juízo, com posterior remessa à 

conclusão, ao Magistrado designado para esta Vara, para melhor análise 

e decisão.

2. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35209 Nr: 1133-04.2014.811.0035

 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: RAINI OLIVEIRA ARAÚJO, RAINI OLIVEIRA ARAÚJO-MEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANKPAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 Vistos em correição.
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1. Considerando a deliberação do Pleno, na Sessão Ordinária 

Administrativa - Ato N.414/2018/PRES e a Portaria n.1.350/2018-Pres, de 

30 de outubro de 2018, bem como a impossibilidade de impulsionamento 

adequado aos processos conclusos em Gabinete, conforme determina, 

por analogia, o inciso I do artigo 21 da CNGC, DETERMINO a devolução 

destes autos à Secretaria deste Juízo, com posterior remessa à 

conclusão, ao Magistrado designado para esta Vara, para melhor análise 

e decisão.

2. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34834 Nr: 826-50.2014.811.0035

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LALUCE NETO ARAÇATUBA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO CELONI - 

OAB:OAB/SP 190.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 Vistos em correição.

1. Considerando a deliberação do Pleno, na Sessão Ordinária 

Administrativa - Ato N.414/2018/PRES e a Portaria n.1.350/2018-Pres, de 

30 de outubro de 2018, bem como a impossibilidade de impulsionamento 

adequado aos processos conclusos em Gabinete, conforme determina, 

por analogia, o inciso I do artigo 21 da CNGC, DETERMINO a devolução 

destes autos à Secretaria deste Juízo, com posterior remessa à 

conclusão, ao Magistrado designado para esta Vara, para melhor análise 

e decisão.

2. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34598 Nr: 625-58.2014.811.0035

 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: Antonia Luiza Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO 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: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 Vistos em correição.

1. Considerando a deliberação do Pleno, na Sessão Ordinária 

Administrativa - Ato N.414/2018/PRES e a Portaria n.1.350/2018-Pres, de 

30 de outubro de 2018, bem como a impossibilidade de impulsionamento 

adequado aos processos conclusos em Gabinete, conforme determina, 

por analogia, o inciso I do artigo 21 da CNGC, DETERMINO a devolução 

destes autos à Secretaria deste Juízo, com posterior remessa à 

conclusão, ao Magistrado designado para esta Vara, para melhor análise 

e decisão.

2. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34154 Nr: 232-36.2014.811.0035

 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: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LALUCE NETO ARAÇATUBA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO CELONI - 

OAB:OAB/SP 190.888

 Vistos em correição.

1. Considerando a deliberação do Pleno, na Sessão Ordinária 

Administrativa - Ato N.414/2018/PRES e a Portaria n.1.350/2018-Pres, de 

30 de outubro de 2018, bem como a impossibilidade de impulsionamento 

adequado aos processos conclusos em Gabinete, conforme determina, 

por analogia, o inciso I do artigo 21 da CNGC, DETERMINO a devolução 

destes autos à Secretaria deste Juízo, com posterior remessa à 

conclusão, ao Magistrado designado para esta Vara, para melhor análise 

e decisão.

2. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31529 Nr: 1540-78.2012.811.0035

 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: Wellington Moreira Fraga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil 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: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/PR 65.216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT16.691/A

 Vistos em correição.

1. Considerando a deliberação do Pleno, na Sessão Ordinária 

Administrativa - Ato N.414/2018/PRES e a Portaria n.1.350/2018-Pres, de 

30 de outubro de 2018, bem como a impossibilidade de impulsionamento 

adequado aos processos conclusos em Gabinete, conforme determina, 

por analogia, o inciso I do artigo 21 da CNGC, DETERMINO a devolução 

destes autos à Secretaria deste Juízo, com posterior remessa à 

conclusão, ao Magistrado designado para esta Vara, para melhor análise 

e decisão.

2. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31469 Nr: 1476-68.2012.811.0035

 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: Espólio de Lizioniria Borges Rodrigues, Enivaldo 

Rodrigues Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sanemat, Log Engenharia Ltda

 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: JADER EVARISTO TONELLI 

PEIXER - OAB:8586/MS, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, THIAGOVINÍCIUS CORRÊA GONÇALVES - 

OAB:

 Vistos em correição.

1. Considerando a deliberação do Pleno, na Sessão Ordinária 

Administrativa - Ato N.414/2018/PRES e a Portaria n.1.350/2018-Pres, de 

30 de outubro de 2018, bem como a impossibilidade de impulsionamento 

adequado aos processos conclusos em Gabinete, conforme determina, 

por analogia, o inciso I do artigo 21 da CNGC, DETERMINO a devolução 

destes autos à Secretaria deste Juízo, com posterior remessa à 

conclusão, ao Magistrado designado para esta Vara, para melhor análise 

e decisão.

2. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53362 Nr: 112-51.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdM, MFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste acerca de seu 

prosseguimento, mormente em razão do que consta na carta precatória de 

REF. 21.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49583 Nr: 1862-25.2017.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elhomar de Fátima Couto Silva, Tatiana Marcela Couto e 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobrás Rodoviário Brasileiro de 

Transportes, Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Costa Gasparini - 

OAB:11809/MS, Glauco de Góes Guitti - OAB:9869-B-MS, Luciano 

Ribeiro da Fonseca - OAB:7677/MS, Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT, Tiago Bonfanti de Barros - OAB:11688-B/MS

 Vistos em correição[...] Devendo ainda, no mesmo prazo, trazer cálculo 

atualizado das coberturas de acordo com a atualização determinada, com 

os descontos dos referidos valores pagos a terceiros a fim de apurar se 

esgotada a responsabilidade da executada.Com a juntada vista as partes 

para manifestação sobre cálculos e documentos juntados. Após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.Lener Leopoldo da Silva CoelhoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33227 Nr: 1627-97.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXSUEL ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:34.847 - A/SP, Rubens Gaspar Serra - OAB:119.859 

SP

 Código nº: 33227

Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários, proposto MAXSUEL 

ALVES DA SILVA E FERNANDO CÉSAR PASSINATO AMORIM em face do 

TIM S/A.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Dispõe o art. 524 do CPC que o requerimento de execução deverá ser 

instruído com demonstrativo descriminalizado e atualizado do débito, bem 

como o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º; o índice de 

correção monetária adotado; os juros aplicados e as respectivas taxas; o 

termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; a 

periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; especificação dos 

eventuais descontos obrigatórios realizados; indicação dos bens 

passíveis de penhora, sempre que possível.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento 

dos valores exequendos, qual seja R$ 7.540,21 (sete mil e quinhentos e 

quarenta reais e vinte e um centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de 

incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título de 

honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do CPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

III – DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC transcorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55879 Nr: 1029-70.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVSA, VdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Vistos em correição.

 Sobre os embargos de declaração dê-se vista dos autos a parte 

exequente para que se manifeste, no prazo legal.

 No mais, expeço nesta data alvará eletrônico dos valores incontroversos.

 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.: 34186 Nr: 266-11.2014.811.0035

 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: ADÃO PEREIRA GOMES

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

condenar o réu a pagar à autora o benefício denominado aposentadoria 

por invalidez, a partir da citação, tudo de acordo com o que dispõe a Lei nº 

8.213/91. Correção monetária e juros das parcelas em atraso devem ser 

aplicadas na forma prevista no Novo Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observando-se o 

quanto decidido pelo C. STF quando do julgamento da questão de ordem 

nas ADIs 4357 e 4425. Assim, ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, 

para determinar ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata 

implantação do AUXÍLIO DOENÇA à parte autora, no prazo máximo de 45 

(quarenta e cinco) dias, sob pena de multa. Condeno o Instituto réu ao 

pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a 

Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos 

acréscimos legais a partir da presente data. Como o valor da condenação 

é inferior a 1.000(mil) salários mínimos, está dispensado o reexame 

necessário da decisão, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do C.P.C. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.____________________________________LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13637 Nr: 828-59.2010.811.0035

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Aparecido Guerra Andretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lázaro Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Soares Borges 

- OAB:3203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos em correição.

Expeço alvará nesta data.

Arquive-se com as cautelas de estilo

Às providências.

Alto Garças/MT, 18 de dezembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45007 Nr: 1562-97.2016.811.0035
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 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.

 IMPULSIONO os auitos a autora para que se manifeste sobre a certidão 

de oficial de justiça, de REF. 69, que noticia não ter sido possível localizar 

o executado para intimação. Consigno, no entanto, que o mesmo oficial de 

justiça localizou e intimou o devedor nos autos código 57378.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57378 Nr: 1480-95.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPF, APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA 

- OAB:8322/O, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre o seu 

prosseguimento, em especial que informe se ocorreu o pagamento da 

dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57456 Nr: 1512-03.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Inês Gavenda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre o seu 

prosseguimento, em especial em razão do que consta na certidão de 

oficial de justiça - REF. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35864 Nr: 1528-93.2014.811.0035

 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: IVMFDIEDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste acerca de seu 

prosseguimento, em especial em razão do que consta na certidão de 

oficial de justiça - REF. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58247 Nr: 1805-70.2018.811.0035

 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 BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria dos Santos Bernardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:OAB/GO 31743A, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, WELSON 

GASPARINI JUNIOR - OAB:OAB/SP 116196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste acerca de seu 

prosseguimento, em especial em razão do que consta na certidão de 

oficial de justiça - REF. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47612 Nr: 764-05.2017.811.0035

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TMAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.[...]DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Tendo em vista 

a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

nesta Comarca, bem como analisando o objeto dos presentes autos, nos 

termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil e diante da 

manifestação de interesse na auto composição da parte requerente 

remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus 

advogados a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a 

ser designada pela Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no art. 334 e parágrafos, do CPC.Cite-se a parte 

requerida (atente-se para o endereço ofertado pelo MPE À ref.28) e 

intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhada de 

seus respectivos advogados.Ao ser citada, a parte ré deverá ser 

cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o art. 335 e incisos, do NCPC.Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação em 10 (dez) dias.Havendo 

acordo, volvam-me conclusos para deliberações.Intimem-se. Às 

providências.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-83.2016.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA FERNANDES ROJAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos em correição. Digam as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando a pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos. Intimem-se. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010018-65.2014.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CRISTINA DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANI DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

DESPACHO. Vistos em correição. Intime-se a parte autora para que traga 

aos autos endereço atualizado do requerido no prazo de 05 (cinco) dias 

sob pena de extinção, nos termos do art. 53, § 4º da Lei 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010345-49.2010.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA ALVES DE MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - MT12163/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos em correição. Ref: 12957027. Defiro. Considerando as informações 

trazidas da Recuperação Judicial da Executa Oi S.A., Expeça-se alvara de 

levantamento em favor desta dos valores depositados. Apos concluso 

para decisão. Expeça-se o necessario. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-58.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

RONI ROBERTO KLAUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

 

Vistos em correição De análise dos autos verifica-se que o requerente 

colacionou aos autos cópia de extrato bancário a fim de comprovar os 

descontos ilegítimos do referido seguro contratado , entretanto o 

documento esta ilegível. Assim traga o autor cópia legivel aos autos no 

prazo de 10 dias, apos conclusos para apreciação da liminar. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12542 Nr: 1304-34.2009.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Inez de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calcard Administradora de Cartões de Crédito 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Couto Carvalho 

Araújo - OAB:OAB/MT 11.953B

 Vistos em correição.

Expeço alvará nesta data.

Arquive-se com as cautelas de estilo

Às providências.

Alto Garças/MT, 18 de dezembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-58.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

RONI ROBERTO KLAUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos em correição De análise dos autos verifica-se que o requerente 

colacionou aos autos cópia de extrato bancário a fim de comprovar os 

descontos ilegítimos do referido seguro contratado , entretanto o 

documento esta ilegível. Assim traga o autor cópia legivel aos autos no 

prazo de 10 dias, apos conclusos para apreciação da liminar. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010067-14.2011.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENOR JOSE RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO CAMPO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA RADO OAB - MT0012906A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos em correição. Trata-se de reclamação movida por VALDENOR 

JOSE RODRIGUES em desfavor de MOTO CAMPO LTDA, todos já 

qualificados nos autos. Conforme petição (ID.15675735) acostada nos 

autos, o exequente informou o pagamento do débito. Fundamento e 

decido. Considerando-se que o exequente requereu a extinção da ação 

tendo em vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição 

(ID.15675735), nos termos do art. 924, inciso II, do NCPC, JULGO extinta a 

presente execução com resolução do mérito. Sem custas e honorários na 

forma da lei. Expeça-se alvará de levantamento em favor do advogado do 

requerente conforme requerimento (ID.15675735). Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. P.R.I.C. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-78.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLEI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos em correição. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. A parte promovente, embora devidamente intimada (ID 

n.13668496) para a audiência de conciliação, deixou de comparecer e não 

apresentou qualquer justificativa. Neste aspecto, qualquer justificativa 

quanto à impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser feito até 

a abertura dos trabalhos, ainda mais quando representada por advogado. 

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, vejamos: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado nº 28, do FONAJE. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. R. I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010027-56.2016.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SALETE PIVOTTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

DULCINEIA SOARES FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos em correição. Trata-se de reclamação movida por LUCIANA 

SALETE PIVOTTO DO NASCIMENTO em desfavor de DULCINEIA SOARES 

FIGUEIREDO, todos já qualificados nos autos. Conforme certidão 

(ID.16656282) acostada nos autos, o exequente informou o pagamento do 

débito. Fundamento e decido. Considerando-se que o exequente requereu 

a extinção da ação tendo em vista o pagamento da dívida exequenda, 

conforme certidão (ID.16656282), nos termos do art. 924, inciso II, do 

NCPC, JULGO extinta a presente execução com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários na forma da lei. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o 

necessário. P.R.I.C. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-84.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MATTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARICLEUMO LUZ MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos, em correição. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório, passando diretamente à fundamentação e dispositivo da 

sentença. A desistência da ação por parte do autor, antes do decurso do 

prazo de resposta do réu, impõe a imediata extinção do processo, já que é 

dispensável a sua anuência, a teor do disposto no artigo 485, § 4º, do 

CPC, no caso em apreço, verifica-se que visto que a parte ré sequer foi 

citada. Pelo exposto, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

P.R.I. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-57.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FRAGA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA VILELA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos em correição. Trata-se de reclamação movida por SONIA FRAGA 

DE CARVALHO em desfavor de SONIA VILELA DE ALMEIDA, todos já 

qualificados nos autos. Conforme certidão (ID.16346985) acostada nos 

autos, o exequente informou o pagamento do débito. Fundamento e 

decido. Considerando-se que o exequente requereu a extinção da ação 

tendo em vista o pagamento da dívida exequenda, conforme certidão 

((ID.16346985), nos termos do art. 924, inciso II, do NCPC, JULGO extinta a 

presente execução com resolução do mérito. Sem custas e honorários na 

forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. P.R.I.C. Lener 

Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000070-82.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. DE RESENDE SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos em correição. Cuida-se de termo de acordo entre as partes acima 

nominadas. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante o acordo entabulado entre as partes em 

relação à esta demanda, a extinção do processo, com resolução de 

mérito, é medida que se impõe. 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. Sem 

custas e honorários (art. 54, da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, 

a r q u i v e m - s e .  À s  p r o v i d e n c i a s .  C u m p r a - s e . 

________________________________________ LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000072-52.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE ARAUJO SALES (REQUERENTE)

VALMIR ANTONIO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA MARIA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos em correição. Cuida-se de termo de acordo entre as partes acima 

nominadas. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante o acordo entabulado entre as partes em 

relação à esta demanda, a extinção do processo, com resolução de 

mérito, é medida que se impõe. 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. Sem 

custas e honorários (art. 54, da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, 

a r q u i v e m - s e .  À s  p r o v i d e n c i a s .  C u m p r a - s e . 

________________________________________ LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000071-67.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE ARAUJO SALES (REQUERENTE)

VALMIR ANTONIO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIZER BATISTA DA SILVA MARINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos em correição. Cuida-se de termo de acordo entre as partes acima 

nominadas. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante o acordo entabulado entre as partes em 

relação à esta demanda, a extinção do processo, com resolução de 

mérito, é medida que se impõe. 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. Sem 

custas e honorários (art. 54, da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, 

a r q u i v e m - s e .  À s  p r o v i d e n c i a s .  C u m p r a - s e . 

________________________________________ LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010222-51.2010.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI CONSTANTINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON RICARDO FREIER OAB - MT13420/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO(A))

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos em correição. Dispensado o relatório (artigo 38 da lei 9.099/95) 

Cuida-se de Ação De Indenização Por Perdas e Danos ajuizada por DAVI 
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CONSTANTINO DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Em 

síntese, o polo ativo aduz que é correntista do Banco Bradesco, titular da 

conta bancária n.4694-9, agência n.2254, da cidade de Alto Taquari/MT e 

que em data de 29.10.2009 foi creditado em sua conta o valor R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) valor este referente às comissões anuais que recebe da 

Fazenda Torre, local em que trabalha como técnico agrícola a mais de 05 

(cinco) anos. Aduz, que na mesma data do depósito realizou um saque no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e demais transações bancárias nos 

dias subsequentes, e que no dia 26.11.2009, teve de sua conta retirada 

efetuada pela própria agencia onde mantem a sua conta, e sem a sua 

expressa autorização, no valor de R$ 2.100,0 (dois mil e cem reais) que 

apareciam no seu extrato como estorno de lançamento, e novamente no 

dia 24 de dezembro fora estornado o valor de R$1.000,00 (mil reais). O 

reclamante afirma que teve seus protestos e reclamações ignorados pelo 

banco reclamado e pugna pela procedência da ação. Por sua vez, a parte 

reclamada informa que a transação em debate seria uma simples 

transferência da conta corrente nº.6331-2 de titularidade de Marcos Cesar 

de Carvalho, Pessoa Jurídica, para a conta corrente nº4964 -6, de 

titularidade de Marcos Cesar de Carvalho, pessoa física, ou seja, sem 

relação alguma coma conta corrente da parte autora. Entretanto, referida 

funcionária do Banco Réu se confundiu e digitou o número da conta 

corrente 4694-9, de titularidade da parte autora, mas o correto seria o nº. 

4964-6. O erro em debate não foi percebido de imediato, e por essa razão, 

os estornos não foram realizados na mesma data. A reclamada alega que 

todos os estornos foram realizados com a permissão do reclamante, tanto 

que, que a diferença de R$900,00 (novecentos reais) não foi estornada, 

em razão do reclamante não atender as ligações do Banco Réu, após o 

segundo estorno. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. O pedido é 

improcedente. Num primeiro momento, na inicial, a parte reclamante alegou 

que recebeu R$4.000,00 (quatro mil reais) referentes a comissões 

devidas pela Fazenda Torre através de transferência bancária, para tanto, 

limitou-se a colacionar aos autos os extratos de sua conta, entretanto os 

extratos não foram capazes de comprovar a origem da transferência 

bancária. Outrossim, pesem as alegações do reclamante verifica-se que 

quando se tratam de depósitos referente a pagamentos realizados pelo 

seu patrão Alexandre Augustin o nome do mesmo aparece identificado no 

extrato, diferente da transferência entre contas em debate em que não 

aprece qualquer informação que comprove que o dinheiro em questão tem 

a origem alegada na exordial. De análise dos autos, verifica-se que a 

empresa reclamada contestou a ação informando que houve um equívoco 

da funcionária do banco réu no momento da realização da transferência 

entre contas, e estranhamente a parte autora deixou de rebater os 

argumentos da reclamada, vez que, não impugnou a contestação. 

Ademais, a parte autora deixou de colacionar aos autos qualquer 

documento que comprovasse que tinha valores a receber de seu patrão 

em razão de comissões, ou até documento que comprovasse que seu 

patrão realizou a referida transferência. Tais contradições afastam o juízo 

de verossimilhança das alegações de modo a não justificar a inversão do 

ônus da prova, com base no art. 6º, VIII do CDC. Ademais, colhe-se dos 

autos que a parte autora devidamente intimada para apresentar 

impugnação à contestação e por consequência os novos fatos trazidos 

pelo Requerido da origem do dinheiro, quedou-se inerte, conforme certidão 

de ID 6930950. Diante de tais elementos, não há como se concluir pela 

ilegitimidade dos estornos levada a efeito pela reclamada. Em 

consequência, inviável o acolhimento do pedido de restituição de valores e 

indenização por danos morais, pois não se vislumbra ilícito que os 

justifiquem. Sendo assim, constata-se, em sede de cognição exauriente, 

pela improcedência da pretensão deduzida, pois ausente a probabilidade 

do direito invocado. Posto isto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado 

por DAVI CONSTANTINO DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO 

S/A. Deixo de condenar o reclamante ao pagamento das verbas de 

sucumbência, por força do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.I.C 

______________________________ Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-79.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN NOGUEIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

Vistos em correição. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. A parte promovente, embora devidamente intimada (ID 

n.13396402) para a audiência de conciliação, deixou de comparecer e não 

apresentou qualquer justificativa. Neste aspecto, qualquer justificativa 

quanto à impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser feito até 

a abertura dos trabalhos, ainda mais quando representada por advogado. 

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, vejamos: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado nº 28, do FONAJE. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. R. I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000324-78.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH SCHLATTER (REQUERIDO)

LUIZ RENATO ZAPPAROLI (REQUERIDO)

BRUNA SCHLATTER ZAPPAROLI (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS SCHLATTER ZAPPAROLI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 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. ALTO TAQUARI, 18 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22947 Nr: 661-94.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN DA SILVA, Lazaro Batista da Silva, 
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Ronicley da Silva Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arthur Rezende 

Waldschmidt - OAB:12624, Iran Negrão Ferreira - OAB:17.462-A/MT, 

MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - OAB:16855/O, Moisés 

Borges Rezende Júnior - OAB:5.374/MT, Núbia Carla Luiz Mendes - 

OAB:14.335-B/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Código 22947

SENTENÇA

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

face de Gean da Silva, vulgo “GORDO”, Lázaro Batista da silva, pela 

prática da conduta prevista no artigo 155, § 4º, IV do Código Penal e 

Ronicley da Silva Dourados, vulgo “RONI” pela prática da conduta prevista 

no artigo 155, § 4º, IV do Código Penal em concurso material com o artigo 

1º, inciso I, da Lei 8.176/91, porque, no dia 11 de junho de 2012, por volta 

das 22h00, no pátio do terminal ferroviário da pessoa jurídica 

ALL-AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A, localizado na Rodovia MT 100, KM 

81, nesta cidade e comarca de Alto Taquari/MT, teriam os acusados, 

mediante comunhão de esforços e unidade de desígnos, subtraírem, para 

proveito de todos, coisa alheia móvel pertencente à vítima ALL-AMÉRICA 

LATINA LOGÍSTICA S/A, consistentes em 700 litros de óleo diesel, 

avaliado em R$ 1.589,00 (um mil e quinhentos e oitenta e nove reais).

 A denúncia relata ainda, que o denunciado Ronicley, com a promessa de 

adquirir óleo diesel, teria entregue o cheque de nº 850539, no valor de 

R$400,00 (quatrocentos reais), aos denunciados Gean e Lázaro, 

instigando-os, mediante promessa de compra futura, para que realizassem 

a subtração do combustível no terminal da vítima, tendo em vista que o 

denunciado Gean já havia trabalhado naquela empresa e conhecia a rotina 

e as falhas no sistema de segurança do local. Que Gean e Lázaro teriam 

pego emprestado um veículo de terceira pessoa para transportar a 

mercadoria furtada. Que ao chegarem no local do furto, enquanto o 

denunciado aguardava no veículo, o denunciado Gean subiu em um dos 

vagões que lá se encontrava estacionado, rompeu o lacre e, utilizando-se 

de uma mangueira, transferiu cerca de 700 litros de óleo diesel para os 

galões vazios que estavam na “carretinha” rebocada no veículo. Que ao 

chegarem na residência do denunciado Gean, foram interceptados por 

policias militares que os prenderam em flagrante.

Em segundo ato, consta que, no dia 12 de junho de 2012, por volta das 

10h00, na Rua Deputado Jonas Pinheiro, Bairro 13 pontos, nesta cidade e 

comarca de Alto Taquari/MT, foi constatado por investigadores de polícia, 

que o denunciado Ronicley adquiriu de pessoa não identificada derivados 

de petróleo em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei, 

consistente em 640 litros de gasolina, avaliados em R$1.900,80 (mil e 

novecentos reais e oitenta centavos) e 540 litros de óleo diesel, avaliados 

em R$1.225,80 (mil e duzentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), 

que estavam armazenados dentro de um tambor e de vários galões no 

quintal de sua residência.

 A denúncia foi recebida em 01/10/2012 (fl. 100/102), o acusado Ronicley 

foi citado e apresentou defesa prévia (fl. 226/230), o acusado Lázaro foi 

citado e apresentou defesa prévia (fls. 231/233) e o acusado Gean foi 

citado e apresentou defesa prévia (fls. 235/237).

 Na audiência de instrução (fls. 258/259) foram ouvidas duas testemunhas 

de acusação.

 Em continuação, (fls. 302/305) foram ouvidos os acusados – Gean da 

Silva e Lázaro Batista. Foi decretado a revelia do acusado Ronicley.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais, pedindo a 

procedência da denúncia em relação aos acusados Gean da Silva e 

Lázaro Batista e absolvição em relação ao acusado Ronicley da Silva, nos 

termos do artigo 386, VI, do CPP (fls. 307/309, vº).

Conforme fls. 316/318, foi realizada a inquirição da testemunha de 

acusação.

 A defesa do acusado Ronicley, apresentou suas Alegações Finais, 

pugnando pela sua absolvição (fls. 321/323).

A defesa do acusado Gean da Silva, apresento suas Alegações Finais, 

pugnando pelo reconhecimento da atenuante da confissão (fls. 324/325, 

vº).

Por sua vez, a defesa do acusado Lázaro Batista, pugnou pela sua 

absolvição (fls. 326/328).

Em sua cota ministerial (fls. 332/336), o Ministério Público pugnou pela 

aplicação da emendatio libeli, prevista no artigo 383 do CPP, para 

reconhecer a qualificadora de rompimento de obstáculo (inciso I, §4º, 

artigo 155 do Código Penal em relação aos acusados Gean e Lázaro. Já 

em relação ao crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91 

imputado ao acusado Ronicley, manifestou-se pelo reconhecimento da 

prescrição antecipada ou virtual, com fundamento no artigo 107, inciso IV 

do Código Penal.

É o relatório.

 DECIDO.

 DO CRIME DO ARTIGO 1º, INCISO I DA LEI 8.176/91 – CRIMES CONTRA A 

ORDEM ECONÔMICA E SISTEMA DE ESTOQUES DE COMBUSTÍVEIS.

Com relação ao crime previsto no artigo 1º, inciso I da Lei 8.176/91 

praticado pelo réu Ronicley da Silva Dourado, acolho a manifestação 

ministerial de fls.332/336 para reconhecer a prescrição virtual da 

pretensão punitiva.

DO CRIME DE FURTO

Primeiramente, ressalto que de acordo com o art. 155 do Código de 

Processo Penal, 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.

 Pois bem, a materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio do 

Auto de Prisão em Flagrante (fl. 6), Boletim de Ocorrência (fl.07), Termo de 

Apreensão (fl. 08), Termo de Declarações das Testemunhas (fls. 04/14) e 

Auto de Avaliação (fls. 182/183).

Da autoria – Gean da Silva e Lázaro Batista da Silva

 Igualmente, a autoria restou demonstrada pelas declarações e 

depoimentos das testemunhas tanto na fase policial quanto em juízo, e 

pelo próprio interrogatório dos acusados, primeiramente, o acusado Gean, 

aduziu que teve a ideia de praticar o furto, pois estava passando por 

dificuldades financeiras naquele momento. (Depoimento audiovisual - 

fl.305), já o acusado Lázaro, confessou a prática do delito, alegando que 

acompanhou seu sobrinho Gean na ação criminosa.

 Em juízo, as testemunhas Vital Batista Ribeiro Neto e Ricardo de Brito, 

ambos policiais civis, confirmaram a ocorrência dos fatos.

Logo, não há dúvidas quanto à autoria do fato praticado pelos acusados 

Gean e Lázaro.

Da autoria – Ronicley da Silva Dourado

Em relação ao réu Ronicley, não foram carreados aos autos provas da 

prática delitiva do acusado, uma vez que conforme depoimento do policial 

civil, Vital Batista, o cheque de Ronicley era referente a uma venda 

anterior e que conforme apurado o combustível furtado não tinha sido 

passado para ninguém, e que os réus Gean e Lázaro iriam guardá-lo para 

vender posteriormente (Depoimento – fl. 259).

Ademais, conforme declarado pelo réu Gean em seu interrogatório, o 

cheque dado por Ronicley era para ele comprar combustível mais barato 

de caminhão-tanque e não como promessa de pagamento do combustível 

furtado pelo mesmo. Assim não restou evidenciado que o acusado 

Ronicley entregou cheque no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) aos 

denunciados Gean e Lázaro mediante promessa de compra futura, para 

que executassem a subtração de óleo diesel no Terminal Ferroviário da 

ALL.

Na realidade, o que existe contra o réu são meros indícios que, em 

decorrência do princípio do “in dubio pro reo”, não poderão ser usados em 

seu desfavor, ante a ausência de elementos concretos que indiquem, com 

a certeza necessária, que ele foi realmente o autor dos delitos narrados 

na denúncia.

Nesse cenário, diante da prova produzida nos autos, entendo que não 

restou satisfatoriamente demonstrada a autoria do crime por parte do réu 

Ronicley.

Destarte, impõe-se a absolvição do réu Ronicley em relação à acusação 

imputada na denúncia em relação ao crime previsto no artigo 155, §4, IV, 

do Código Penal.

DAS QUALIFICADORAS

 I - Rompimento de Obstáculo

No que diz respeito à qualificadora do rompimento de obstáculo, no que se 

refere à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do 

furto qualificado por rompimento de obstáculo, adoto o atual 

posicionamento do STJ no sentido de que o exame de corpo de delito 

direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações 

que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela 

prova testemunhal quando o delito não deixar vestígios, se estes tiverem 

desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a 

confecção do laudo.
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 Desse modo, se era possível a realização da perícia, mas esta não 

ocorreu, a prova testemunhal e o exame indireto não suprem a sua 

ausência.

 A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO 

ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – 

IMPRESCINDIBILIDADE – AFASTAMENTO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA 

FURTO SIMPLES – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO 

NOTURNO – FATO OCORRIDO ÀS 5H – PRINCÍPIO DA BAGATELA – 

INAPLICABILIDADE – BEM DE PEQUENO VALOR QUE NÃO PODE SER 

CONFUNDIDO COM VALOR INSIGNIFICANTE – INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO 

DO § 2º DO ART. 155 DO CP – IMPORTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 1 

SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – AGENTE PRIMÁRIO – 

APLICAÇÃO SOMENTE DA PENA DE MULTA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO 

EM SUA METADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. É assente no STJ o entendimento de que o 

reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no delito de 

furto requisita a realização de exame pericial direto, somente substituível 

por outros meios de prova quando não existirem ou desaparecerem os 

vestígios ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a 

confecção do laudo. (Ap 26109/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 

14/06/2018).

No presente caso, não foi apresentada qualquer justificativa para a 

ausência de elaboração do exame direto, devendo ser afastada a 

qualificadora referente ao rompimento do obstáculo.

Por tal razão, não deve ser reconhecida a qualificadora.

II – Do concurso de agentes

O concurso de agentes se caracteriza na unidade de desígnios e 

conjunção de esforços visando o objetivo comum. No caso em tela, os 

depoimentos das testemunhas e pela própria confissão dos acusados, 

resta claro na participação ativa de ao mínimo dois agentes, um que 

realizou a subtração da res furtiva (Gean) e um que estava dando apoio, 

dirigindo o veículo que foi utilizado para o transporte (Lázaro).

Desta feita, há a ligação direta de duas pessoas na promoção do delito. 

Razão pelo qual é imperativo majorar a pena, reconhecendo a causa de 

aumento de pena pelo concurso de agentes.

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido contido na 

denúncia para:

a) CONDENAR os acusados Gean da Silva, vulgo “GORDO” e Lázaro 

Batista da silva, pela prática da conduta prevista no artigo 155, § 4º, IV do 

Código Penal.

b) ABSOLVER o acusado Ronicley da Silva Dourado pela prática do crime 

previsto no artigo 155, § 4º, IV do Código Penal.

c) DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu RONICLEY DA SILVA 

DOURADO, em relação ao crime previsto no artigo 1º, inciso I da Lei 

8.176/91, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos 

termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

 Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à 

dosimetria da pena de forma conjunta para ambos os réus devido à 

similitude das circunstâncias.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, 

verifico culpabilidade normal à espécie. Os acusados não possuem maus 

antecedentes. Não há elementos nos autos para verificar a sua 

personalidade e conduta social. As circunstâncias e os motivos não são 

desfavoráveis, pois são comuns a este tipo de delito. As consequências 

foram de pequena monta, pois a vítima recuperou a res furtiva. No que se 

refere ao comportamento da vítima, não há elementos de que tenha 

contribuído para a prática da infração.

Diante disso, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) 

dias-multa.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão, 

todavia, deixo de aplicá-la para evitar que a pena fique aquém do mínimo 

legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

Não concorrem circunstâncias agravantes, nem causas de diminuição ou 

aumento de pena.

Diante disso, fica a pena dos réus fixadas definitivamente em 2 (DOIS) 

ANOS DE RECLUSÃO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, para cada um deles.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos 

nos autos quanto à situação econômica do acusado, será calculado no 

valor unitário mínimo, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Fixo o REGIME inicial ABERTO para cumprimento da pena, com base no 

artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade 

por 2 (duas) restritivas de direitos (Art. 44, § 2º, do CP), a ser 

estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

Certificado o trânsito em julgado, cumpre ao Sr. Gestor:

 I – Expedir a guia de execução definitiva;

 II – Proceder às comunicações devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação - INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, 

e ao Cartório Distribuidor acerca da condenação;

III – Verificar a existência de armas, objetos e veículos apreendidos sem 

destinação na sentença, e, em caso positivo remeter os autos conclusos 

para a devida destinação.

IV – Após, cumpridas as formalidades, remeterá os autos ao “Arquivo 

Definitivo”.

 Deixo de condenar os acusados no pagamento das custas processuais, 

por serem hipossuficientes, na forma da lei.

P.I.

 Alto Taquari/MT, 17 de dezembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51884 Nr: 2793-17.2018.811.0092

 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: MdJBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANDRE DA SILVA 

BARBOSA - OAB:5049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

II - Nos termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo Civil e 

do Provimento nº 09/2016 do Conselho da Magistratura, determino a 

remessa deste feito ao Centro de Conciliação e Mediação.

III - CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que compareça à audiência 

acompanhada de advogado ou defensor público, consignando que o termo 

inicial para apresentação da contestação observará o disposto no artigo 

335 do CPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC.

IV - INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.

V - ADVIRTAM-SE as partes que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação 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 do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34329 Nr: 308-49.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Código 34329

SENTENÇA

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

face de MARCOS SILVA LIMA, pela prática dos crimes previstos nos arts. 

129, caput, 147 e 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal, porque:

No dia 25 de março de 2015, por volta das 00h, no Park Hotel localizado 

nesta cidade de Alto Taquari/MT, o acusado teria ofendido a integridade 

física, além de ameaçar de causar mal injusto e grave e também deteriorar 

coisa alheia com violência à vítima Antonio David.

O processo teve início no Juizado Especial Criminal, porém, foi 
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redistribuído à Justiça Comum em razão da soma das penas ultrapassar o 

limite legal.

Recebida a denúncia no dia 05/06/2017 (fls. 42), o acusado foi citado e 

apresentou defesa prévia por meio de advogado dativo (fls. 46).

 Durante a audiência de instrução o acusado foi interrogado. (fls. 60)

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência 

da denúncia, manifestando-se pela condenação do acusado pelos delitos 

de lesão corporal e dano qualificado.

A defesa requereu a absolvição por ausência de provas.

 É o relatório.

 DECIDO.

 A materialidade dos delitos de lesão corporal e dano qualificado restou 

comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Exame de Corpo de Delito e 

fotografias.

 Igualmente, em relação à autoria, verifico que não há dúvidas quanto à 

execução de tais crimes pelo acusado.

Ao ser ouvida na polícia, a vítima Antonio David afirmou que no dia dos 

fatos estava em seu quarto no Park Hotel quando o acusado bateu na 

porta e depois a quebrou, entrando no local, pegando um pedaço da porta 

e lhe agredindo com golpes com a madeira. Que logo depois o acusado lhe 

ameaçou de morte dizendo que tinha 48 horas para ir embora da cidade. 

(fl. 48)

Em seu interrogatório em juízo, o acusado confirmou que agrediu a vítima 

com alguns socos, justificando que estava nervoso por causa da traição 

de sua ex-esposa, que vinha tendo relacionamento amoroso com a vítima. 

O acusado confirmou ainda que para entrar no quarto da vítima forçou a 

porta até quebrá-la.

Assim, diante das declarações da vítima na polícia e da própria confissão 

do réu em juízo, não há dúvidas quanto à autoria dos delitos de lesão 

corporal e dano qualificado.

O mesmo não se pode dizer em relação ao delito de ameaça, pois embora 

a vítima tenha afirmado quando ouvida na polícia, não compareceu em 

juízo para confirmar sua versão. Além do mais, o réu negou que tenha 

proferido as ameaças constantes dos autos. Nesse cenário, a dúvida 

deve favorecer o réu.

Destarte, impõe-se a condenação do acusado pelos crimes de lesão 

corporal e dano qualificado, ao passo que deve ser absolvido do crime de 

ameaça.

 ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na denúncia para:

a) CONDENAR o acusado MARCOS SILVA LIMA, pela prática dos crimes 

previstos nos arts. 129, caput, e 163, parágrafo único, I, ambos do Código 

Penal;

b) ABSOLVÊ-LO da imputação de prática da conduta prevista no artigo 

147 do Código Penal, por ausência de prova suficiente para condenação, 

nos termos do art. 386, VII, do CPP.

 Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à 

dosimetria da pena.

 Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, constato que o acusado é 

primário. No que diz respeito à culpabilidade, circunstâncias, 

consequências e motivos dos crimes, verifico que são próprios dos delitos 

dessa natureza. Inexistem nos autos informações que permitam a aferição 

da personalidade e conduta social. Por fim, não há informações de que o 

comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do delito.

 Nesse cenário, fixo as penas para cada crime da seguinte forma:

1) Art. 129, caput, do CP:

Fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

 Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de 

diminuição ou aumento de pena.

PENA DEFINITIVA: 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

 2) Art. 163, parágrafo único, I, do CP:

Fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de 

diminuição ou aumento de pena.

 PENA DEFINITIVA: 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, E 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA.

Em razão do CONCURSO MATERIAL, devem as reprimendas ser somadas, 

ficando o acusado definitivamente condenado à pena de 9 (NOVE) MESES 

DE DETENÇÃO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos 

nos autos quanto à situação econômica do acusado, será calculado no 

valor unitário mínimo, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Com base no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime inicial 

ABERTO para cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

uma vez que os crimes foram cometidos com violência à pessoa (art. 44, I, 

do CP).

Por outro lado, presentes os requisitos legais (Art. 77 do CP), concedo a 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, por 2 (DOIS) ANOS, ficando o 

acusado sujeito às condições estabelecidas no art. 78 do CP, a serem 

fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

 Certificado o trânsito em julgado, cumpre ao Sr. Gestor:

 I – Expedir a guia de execução definitiva;

 II – Proceder às comunicações devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação - INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, 

e ao Cartório Distribuidor acerca das condenações;

III – Verificar a existência de armas, objetos e veículos apreendidos sem 

destinação na sentença, e, em caso positivo remeter os autos conclusos 

para a devida destinação.

 IV – Após, cumpridas as formalidades, remeterá os autos ao Arquivo 

Definitivo.

 Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas processuais, por 

ser hipossuficiente, na forma da lei.

Arbitro honorários em favor do Dr. Edson Roberto Castanho, no valor 

equivalente a 4 (QUATRO) URH’s, a serem custeados pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

P.I.

 Alto Taquari/MT, 17 de dezembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18312 Nr: 84-24.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, Gracielle Naumann Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Antunes Gonçalves - Espolio, José 

Arnaldo Buscariol, José Messias Dourado, Luiz Henrique Leite Gonçalves 

- Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Roberto - OAB:RS0025129, 

LEDA REGINA MORAES ROBERTO - OAB:33745, Marli Terezinha 

Mello de Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Roberto - 

OAB:RS0025129, LEDA REGINA MORAES ROBERTO - OAB:33745

 Código nº 18312

 DECISÃO

Defiro o pedido de fls.84.

Intime-se o espólio de Luiz Henrique Leite Gonçalves por meio de seus 

patronos via DJE para, no prazo de 5 dias, informarem a localização dos 

bens que garantem a presente execução.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 17 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51108 Nr: 2405-17.2018.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Petrucio Alcides dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA - 

OAB:216936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, presentes o fumus boni juris, conforme demonstrado, e também o 

perigo na demora, este caracterizado pela natureza alimentar e pela 

finalidade do benefício, que é a de prover recursos para suprimento das 

necessidades elementares da pessoa, concedo a tutela antecipada para 

que seja implantado o benefício solicitado na inicial em favor da parte 

autora no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil.CITE-SE a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

dias, contestar a ação, nos termos do artigo 335, III do Código de Processo 

Civil, bem como INTIME-A para cumprimento da liminar.Alto Taquari/MT, 17 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 618 de 792



de dezembro de 2018. Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16512 Nr: 853-03.2007.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS DE SÁ

 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:

 Cód.: 16512

S E N T E N Ç A

Trata-se de Execução de Sentença por quantia certa intentada por Maria 

de Jesus de Sá em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Dos cálculos apresentados pelo executado (fls. 79/82), o exequente 

manifestou concordância às fl. 84, requerendo a expedição da Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), referente ao crédito da parte e honorários 

sucumbenciais do patrono.

À fls. 90, foi homologado os valores apresentados pelo exequente e 

determinado a expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – 

RPV.

Foram requisitados os valores (fls. 91/93 e 97/98), os quais foram 

disponibilizados conforme fls. (fls. 112).

Ante o exposto, considerando que houve o pagamento integral por parte 

do executado, nos termos do art. 924, II, do NCPC, JULGO EXTINTA a 

presente execução movida por Maria de Jesus de Sá em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, o que faço com 

resolução de mérito.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

P. I.

Alto Taquari/MT, 13 de dezembro de 2018.

Fábio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 9106 Nr: 553-46.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta - Proteção de Cultivos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTÔNIO BAVIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUBRAIL ROMEU ARCENIO - 

OAB:5.462-A / PR

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida por Syngenta – 

Proteção de Cultivos Ltda em face de Pedro Antônio Bavia e Paulo 

Adalberto Bavia, todos devidamente qualificados.

 Homologo, o acordo entabulado entre as partes informado às fls. 245/247, 

vº, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, ficando, por 

consequência, resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC, bem como, suspensa a execução, nos termos do art. 922, caput, 

do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas e Honorários na forma do acordo.

 P.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 11226 Nr: 39-93.2004.811.0092

 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: Syngenta - Proteção de Cultivos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTÔNIO BAVIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUBRAIL ROMEU ARCENIO - 

OAB:5.462-A / PR

 Trata-se de Execução de Título Judicial em Ação Monitória movida por 

Syngenta – Proteção de Cultivos Ltda em face de Pedro Antônio Bavia e 

Paulo Adalberto Bavia, todos devidamente qualificados.

 Homologo, o acordo entabulado entre as partes informado às fls. 255/256, 

vº, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, ficando, por 

consequência, resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC, bem como, suspensa a execução, nos termos do art. 922, caput, 

do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas e Honorários na forma do acordo.

 P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51877 Nr: 2789-77.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VJRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro à parte exequente os benefícios da Justiça Gratuita.

II – Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento do débito alimentar no valor de R$ 3.242,08 (Três mil 

duzentos e quarenta e dois reais e oito centavos), acrescido de custas, 

se houver, consignando que não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), 

nos termos do artigo 523, caput e § 1º, e 528, § 8º, ambos do NCPC.

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, o débito será 

levado a protesto, bem como será expedido mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30948 Nr: 447-69.2013.811.0092

 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): Verônica Medeiros Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15.020-B/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB: 12.090-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 30948

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pelo B.V 

FINANCEIRA S/A C.F.I, em face de VERONICA MEDEIROS SANTANA, 

todos qualificados nos autos.

O requerente foi intimado para se manifestar no prosseguimento do feito 

(fl. 52), contudo decorreu o prazo sem manifestação, conforme certidão 

de fls. 54.

 É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 
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imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas já recolhidas no início.

Deixo de condenar a parte autora no pagamento dos honorários 

advocatícios, tendo em vista que não houve a triangularização processual.

Considerando a sentença extintiva efetuei a baixa da restrição do veículo 

junto ao sistema RENAJUD, conforme extrato anexo.

P.I.

Alto Taquari/MT, 17 de dezembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19390 Nr: 801-36.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Calzolari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PUGLIESSI - OAB:49.226 

- RS, Erocy Bianchi Marchisio Neto - OAB:68.856 - RS, LENITA 

TEREZINHA WERNER GIORDANI - OAB:GO -24.223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Considerando a satisfação da obrigação, conforme (fls.215) julgo extinta 

a execução, nos termos do art.924, II do CPC.

Custas e honorários conforme acordo.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20849 Nr: 991-62.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Sâmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Aires de Melo - 

OAB:11.761/CE, Alexandre Aguiar Maia - OAB:10.072/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Nufarm 

Indústria Química e Farmacêutica S/A em face de Luciano Sâmara, todos 

devidamente qualificados.

 Homologo, por sentença, o acordo entabulado entre as partes informado 

às fls. 185/187, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, 

ficando, por consequência, resolvido o mérito da causa, nos termos do 

art. 487, III, “b”, do CPC.

Custas e Honorários na forma do acordo.

 P.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33973 Nr: 89-36.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: THAIS RODRIGUES DE ALMEIDA, VRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEF MORAIS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Considerando o acordo entabulado entre as partes e juntado na Ref. 152, 

que recebeu parecer favorável do Ministério Público, DECLARO EXTINTA a 

presente execução movida por VALENTINA RODRIGUES DE MORAIS em 

face de ALEF MORAIS BRITO, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, III do NCPC.

 Por consequência, revogo a prisão civil do executado. Expeça-se 

ALVARÁ DE SOLTURA a fim de colocá-lo em liberdade, salvo se estiver 

preso por outro motivo.

Condeno o executado no pagamento das despesas processuais, ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA GRATUITA.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado para a defesa da 

parte exequente, DR. RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI, no importe de 4 

(QUATRO) URH’S, a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se a respectiva certidão.

OFICIE-SE à Prefeitura Municipal de Alto Taquari determinando o desconto 

de 32 (trinta e duas) parcelas mensais de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

cada uma, a título de pensão alimentícia, na folha de pagamento da 

servidora Luzinete de Fátima Batista de Morais, e o consequente depósito 

na conta bancária da exequente ou de sua representante legal, que 

deverá ser intimada para apresentar nos autos os respectivos dados.

 Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, arquivem-se.

P.I

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50804 Nr: 2306-47.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooaleste - Cooperativa dos Produtores Rurais da 

Região Sul do Mato Grosso, Juízo de Direito da Comarca de Primavera do 

Leste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos de Melo Correa, Juizo da 

Comarca de Alto Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PEDRO DE ARRUDA 

SOARES - OAB:37156

 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 autora, por meio de seu advogado, a 

proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51943 Nr: 2825-22.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. NOGUEIRA GOMES CUNHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que observei nos autos que a parte exequente possui advogado 

constituído, razão pela qual serve a presente para fins de intim-a-la, por 

meio de sua advogada, para proceder ao recolhimento das custas iniciais 

e taxa judiciária, sob pena de devolução da missiva.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55863 Nr: 666-16.2014.811.0038

 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: Silverio de Souza

 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.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, com relação aos 

honorários sucumbenciais, bem como em relação ao benefício da parte, 
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uma vez que a procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69393 Nr: 1551-59.2016.811.0038

 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: José Antonio Pereira

 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 examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 21 de março de 2019, às 15h00 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27206 Nr: 655-89.2011.811.0038

 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: Reinalda Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Isso posto, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a 

suspensão da exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, 

bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença proferida às 

fls. 181/182.Considerando que já houve intimação das partes sobre a 

expedição das Requisições de Pequeno Valor através do sistema 

e-PrecWeb, nada impugnado ou requerido, as requisições deverão ser 

remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal, através do 

Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de 

abril de 2012 do TRF1.Cumpra, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20001 Nr: 1017-96.2008.811.0038

 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: Erzi Sergio Domingos Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Isso posto, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a 

suspensão da exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, 

bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença proferida nos 

autos de Embargos à Execução em apenso.Considerando que já houve 

intimação das partes sobre a expedição das Requisições de Pequeno 

Valor através do sistema e-PrecWeb, nada tendo sido impugnado ou 

requerido, as requisições deverão ser remetidas ao Exmo. Presidente do 

E. Tribunal Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos 

da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.Cumpra, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68398 Nr: 1121-10.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose dos Santos

 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, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de MARIA 

JOSÉ 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 do requerimento 

administrativo – 16/03/2016 – Lei n. 8.213/91, art. 49, II, e 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,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71042 Nr: 2636-80.2016.811.0038

 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: Aparecida Benedita de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Robson dos 

Reis Silva - OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

APARECIDA BENEDITA DE SOUZA, DEFERIR a ANTECIPAÇÃO dos efeitos 

da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e 

DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

implante-o no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da intimação da 

sentença e pague o correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e 

verbas trezenas, na qualidade de segurado especial rural, sob pena da 

fixação de multa cominatória diária/astreinte e a adoção de providências 

no sentido de futura aplicação das medidas penais cabíveis, já que o 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da 

possibilidade de funcionário público ser sujeito ativo do crime de 

desobediência, quando destinatário de ordem judicial – REsp 1173226/RO 

– Relator(a) Ministro GILSON DIPP – Órgão Julgador QUINTA TURMA – 

Data do Julgamento 17/03/2011 - Data da Publicação/Fonte DJe 04/04/2011 

–, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido monetariamente, 

a partir do vencimento de cada parcela/prestação, e juros de mora, a 

contar do requerimento administrativo – 03/03/2016 – Lei n. 8.213/91, art. 

49, II –, e 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23309 Nr: 2096-76.2009.811.0038

 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 dos Santos Souza Sabara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício objeto da lide – 

SALÁRIO-MATERNIDADE – em favor de MARLENE DOS SANTOS SOUZA 

SABARÁ, na qualidade de segurada especial rural, no valor de 1 (um) 

salário-mínimo mensal, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, bem como 

CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a 

PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido monetariamente, a partir 

do vencimento de cada parcela/prestação, a contar do nascimento da filha 

da parte autora, ocorrido em 07/04/2005, nos termos do art. 71 da Lei n. 

8.213/91 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. 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66210 Nr: 188-37.2016.811.0038

 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: João Batista da Cunha

 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:

 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.: 72465 Nr: 79-86.2017.811.0038

 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: Alcina de Jesus Guimarães

 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, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

ALCINA DE JESUS GUIMARÃES, 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 do requerimento 

administrativo – 2/1/2017 – Lei n. 8.213/91, art. 49, II, 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64529 Nr: 2061-09.2015.811.0038

 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: Raimunda Maria Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 
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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.: 65363 Nr: 2349-54.2015.811.0038

 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: Maria Jose Antunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de MARIA 

JOSÉ ANTUNES DA SILVA, 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 do requerimento 

administrativo – 07/04/2014 – Lei n. 8.213/91, art. 49, II, e 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26273 Nr: 2316-40.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças de Jesus Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de PENSÃO POR MORTE RURAL em favor de MARIA DAS 

GRAÇAS DE JESUS DIAS, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, 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 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66173 Nr: 176-23.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Batista Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67515 Nr: 719-26.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Livia Patriota de Holanda - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” –, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS nesses autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

para o fim de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 29.815,62 (vinte 

e nove mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e dois centavos) e 

homologar o débito R$. 75.598,13 (setenta e cinco mil, quinhentos e 

noventa e oito reais e treze centavos), sendo R$ 72.945,30 (setenta e 

dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) da parte 

autora e R$ 2.652,83 (dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e 

oitenta e três centavos) de honorários advocatícios, com data base 
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02/2016.Condeno a parte embargada – NCPC, art. 90, caput e art. 91, 

caput – no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes, bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados no 

mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em 

excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de zelo do 

profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

– NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º –, 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, não sendo hipótese de remessa necessária/duplo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97965 Nr: 521-18.2018.811.0038

 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: Sergio Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual - CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 18 de março de 2019, às 17h – 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.: 15012 Nr: 980-40.2006.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Candida de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Isso posto, INDEFIRO, por ora, o pedido de HABILITAÇÃO de CÍCERO 

APARECIDO DE SOUZA, MÁRCIO CÂNDIDO DE SOUZA e VANTUIR 

CÂNDIDO DE SOUZA e DETERMINO a intimação do advogado(a) para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove nos autos que o Sr. SÉRGIO 

MARTINS DA SILVA era companheiro da autora e requeira sua habilitação 

como herdeiro, devendo os autos permanecerem suspensos até a devida 

regularização – NCPC, art. 313, inciso I, e art. 689.Com a manifestação, 

INTIME o INSS, através do órgão de Advocacia Pública responsável por 

sua representação judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio 

eletrônico – NCPC, art. 242, § 3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 –, 

para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias sobre o pedido de 

habilitação, sob pena de concordância tácita em caso de inércia.Decorrido 

o prazo in albis, certifique e me volte concluso.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96193 Nr: 3723-37.2017.811.0038

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNP, NGMeP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o acordo celebrado por GERSON NATALINO PROMOCENA 

e ELEN FERNANDA FERNANDES MELO.Em consequência, tendo a 

homologação efeito de sentença entre as partes, DECIDO o processo, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 269, inciso III do Código 

de Processo Civil/artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.Condeno a(s) parte(s) no pagamento das taxas, despesas 

e custas processuais pro rata 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.Honorários 

advocatícios da forma pactuada com os patronos.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 – art. 317, §4º da CNGC.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69322 Nr: 1513-47.2016.811.0038

 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: Adelina Nobokite Guimarães

 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 examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 21 de março de 2019, 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):

 Cod. Proc.: 12674 Nr: 751-17.2005.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Regina Cardoso - 
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OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ao tentar realizar o cadastro do precatório no e-prec web, 

consta que a autora está irregular na Receita Federal. Assim, intimo seu 

advogado para que tome as medidas necessárias (habilitação de 

herdeiros) para que possa ser confeccionado o precatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22383 Nr: 1174-35.2009.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Maria dos Reis Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, com relação aos 

honorários sucumbenciais, bem como em relação ao benefício da parte, 

uma vez que a procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 15359 Nr: 1171-85.2006.811.0038

 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: Eunice Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para o fim 

de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 69.123,29 (sessenta e 

nove mil cento e vinte e três reais e vinte e nove centavos) e homologar o 

débito total de R$. 132.898,37 (cento e trinta e dois mil oitocentos e 

noventa e oito reais e trinta e sete centavos), sendo R$ 120.816,70 (cento 

e vinte mil oitocentos e dezesseis reais e setenta centavos) em favor da 

parte autora e R$ 12.081,67 (doze mil e oitenta e um reais e sessenta e 

sete centavos) em favor de honorários sucumbenciais, com data base 

6/2017.Condeno a parte impugnada – NCPC, art. 90, caput e art. 91, caput 

- no pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, 

bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 

10% (dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em 

excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de zelo do 

profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

– NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, 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.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56206 Nr: 943-32.2014.811.0038

 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: Antonio Rodrigues Machado

 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. DEFIRO o requerido pela advogada presente, 

dando-lhe 15 (quinze) dias para apresentar manifestação, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito – art. 507, do NCPC. Saem 

intimados – CPC, art. 242, § 1º/NCPC, art. 1.003, §1º. Cumpra. Às 

providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56238 Nr: 972-82.2014.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beraldo Lopes Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:OAB/MT 4060

 O cálculo de liquidação da pena fora realizado pelo Sistema de Módulo de 

Gerenciamento de Pena, sem manifestação da defesa técnica, contudo a 

representante do Ministério Público se manifestou requerendo sua 

homologação, sendo homologado por decisão judicial para que produza 

seus efeitos legais, tendo como data prevista de progressão 10/10/2020.A 

defesa técnica alega que o recuperando é o único responsável pelos 

filhos de 5 (cinco) e 8 (oito) anos de idade, que estão sob a guarda da avó 

paterna, quem não tem condições físicas para cuidar das crianças, 

requerendo a concessão de prisão domiciliar, contudo verifico que o 

pedido não se enquadra na previsão legal contido no art. art. 318, VI do 

CPP, analogicamente ao disposto no art. 117 da Lei n. 7.210/194, conforme 

alegado pela defesa, senão vejamos:"Art. 318. Poderá o juiz substituir a 

prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:(...)VI - homem, caso 

seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de 

idade incompletos". Conforme se verifica a prisão preventiva poderá ser 

substituída pela prisão domiciliar, pois é uma medida alternativa à prisão 

preventiva e tem natureza cautelar, não se aplicando, aos presos já 

condenados, como é o caso dos autos, pois se trata de recuperando em 

regular cumprimento de pena."O art. 117, III do CPP, dispõe que:Somente 

se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência 

particular quando se tratar de:I - condenado maior de 70 (setenta) anos;II - 

condenado acometido de doença grave;III - condenada com filho menor ou 

deficiente físico ou mental;IV - condenada gestante".Ademais, somente 

permite a concessão do benefício da prisão domiciliar ao recuperando em 

cumprimento de pena no regime aberto, o que não é o caso dos autos.Isso 

posto, em consonância com o parecer do Ministério Público, INDEFIRO o 

pedido de concessão de prisão domiciliar em favor do recuperando 

BERALDO LOPES BARBOSA e DETERMINO que aguarde o regular 

cumprimento de pena.Cumpra expedindo o necessário, com URGÊNCIA.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52467 Nr: 2398-03.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Batista Modesto Fagundes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Luana Silva Lima - OAB:MT/ 16.050, Regina Célia 

Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vicente Andreotto Júnior - 

Procurador do Município - OAB:MT/ 9.207

 “Visto e bem examinado. Homologo a desistência da tomada do 

depoimento pessoal do autor. Encerrada a instrução, reportando a parte 

requerente ao já constante nos autos, DETERMINO vista dos autos para o 

requerente e requerido, nessa ordem, com prazos sucessivos de 5 

(cinco) dias, para apresentar manifestações por escrito. Após, que me 

venha concluso para a prolação de sentença. Saem intimados – CPC, art. 

242, § 1º/NCPC, art. 1.003, §1º. Cumpra. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51109 Nr: 970-83.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felicio Garcia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135, Lucio Junior Bueno Alves - OAB:MT - 15.733, Luiz 

Gonçalves de Seixas Filho - OAB:MT - 15.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Tendo em vista o cancelamento do alvará de levantamento expedido em 

favor do advogado, EXPEÇO novo alvará de levantamento nome do 

advogado, tendo em vista se tratar de honorários sucumbenciais, quem 

deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da 

decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário, se possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo 

II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101903 Nr: 2249-94.2018.811.0038

 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: VdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO de VANDERSON DA SILVA NUNES e LUCIMEIRE 

RODRIGUES NUNES DA SILVA- art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I e art. 

226, § 6º, da CRFB/88.No que se refere à transação/acordo realizado, 

considerando que em havendo transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, RESOLVO MÉRITO e o HOMOLOGO - art. 269, III, do 

CPC/NCPC, art. 487, III, “b”.A mulher/esposa voltará a usar o nome de 

solteira LUCIMEIRE RODRIGUES NUNES.Condeno a(s) parte(s) no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais pro rata - 50% 

(cinquenta por cento) -, 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 -, deixo de 

condenar as partes em relação aos honorários advocatícios de 

sucumbência em favor de fundo da Defensoria Pública, nos termos de 

precedentes do E. Tribunal de Justiça local, no sentido de que após a 

Emenda Constitucional n. 80 de 04 de junho de 2014, não são mais 

devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, uma vez que foi 

conferida a esta instituição as prerrogativas da Magistratura e do 

Ministério Público

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-92.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR VIEIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000211-92.2018.8.11.0038 REQUERENTE: DIOMAR VIEIRA DE 

QUEIROZ REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO 

proposta por DIOMAR VIEIRA DE QUEIROZ em face de RN COMERCIO 

VAREJISTA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Passo a 

análise do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, 

sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, 

nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC. Destaco que a sistemática da responsabilidade civil 

nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos 

e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. A parte reclamante alega ter adquirido, na data de 17/01/2018, 

um aparelho celular no valor de R$ 2.238,70 (dois mil duzentos e trinta e 

oito reais e setenta centavos), com prazo para entrega de 15 dias. Aduz 

que passado mais de um mês da compra, ante ausência de entrega e 

solução nos contatos realizados junto a requerida, adquiriu novo aparelho 

junto ao site Magazine Maria na data de 12/03/2018, contudo, mesmo após 

reclamação junto ao PROCON, não recebeu o valor pago pelo produto. 

Razões pelas quais busca a Tutela Jurisdicional pleiteando a condenação 

da empresa requerida pelos danos materiais e morais suportados. A 

requerida alega que a entrega não ocorreu por culpa da transportadora, 

bem como que foi enviado ao autor por e-mail um vale compras, não 

havendo danos a serem indenizado. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à parte autora. 

Tenho que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, na 

medida em que demonstrou a aquisição do produto e tentativa de solução 

administrativa. A simples afirmação de responsabilidade da transportadora 

feita pela requerida não a exime da responsabilidade com o consumidor. 

Vislumbro que a atitude da parte demandada foi descabida, como dito, não 

observou as exigências de praxe pertinentes a Lei Consumerista, 
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implicando no reconhecimento dos requisitos que possibilitam a 

configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e o nexo de 

causalidade, ambos se encontrando presentes na medida reclamada. Não 

atendendo de imediato o estabelecido na Lei 8.078/90, artigo 18, incisos e 

parágrafos, deverá indenizar, não somente, pelos danos materiais, mas, 

também pelos danos morais, que no presente caso é evidente. Para que 

haja a condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte 

Requerente comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais 

que suportou, em decorrência do ato ilícito, tendo a parte autora 

comprovado fato constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas 

que pagou pelo produto o valor de R$ 2.238,70 (dois mil duzentos e trinta e 

oito reais e setenta centavos), quantia que deve ser restituída na forma 

simples. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

A PRAZO. FALTA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO PRODUTO E NA 

DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por vícios 

relativos à prestação dos serviços. Para a configuração do dever de 

indenizar em sede de dano moral, não há necessidade que se comprove 

dor intensa, pois o desconforto decorrente da recusa na entrega do 

produto e insucesso de solucionar o problema têm a extensão suficiente 

para configurar o dano moral. Não comporta reparos a sentença que fixou 

o valor da indenização com observância dos critérios da razoabilidade de 

da proporcionalidade. (RI 622/2009, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 15/12/2009, Publicado no DJE 13/01/2010). DANO 

MORAL CONFIGURADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 

- INJUSTIFICADA DEMORA NA ENTREGA - CULPA EXCLUSIVA DA 

FORNECEDORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO DO IPVA 

- DANO MATERIAL COMPROVADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

DEVOLUÇÃO. 1 - Em sede de direito do consumidor, cumpre à 

fornecedora prestar informação clara e adequada acerca da data prevista 

para a entrega do produto vendido, na forma do inciso III do artigo 6º do 

código de defesa do consumidor. 2 - Condenação à reparação por danos 

morais, que se consubstanciaram nos constrangimentos, dissabores e 

abalo a honra pela parte recorrida. 3 - Cabível a devolução do valor pago 

pela parte recorrida, vez que não era devedora do IPVA/2006, quando da 

venda e transferência do veículo no ano de 2005, competindo à parte 

recorrente, o pagamento do referido imposto. 4 - Recurso conhecido e não 

provido. (RI 1039/2009, DR. YALE SABO MENDES, 1ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 02/09/2009, Publicado no DJE 06/10/2009). Certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos 

autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em 

detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua 

honra subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos 

morais na forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso 

VI da Lei nº 8.078/90. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz 

se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora adquiriu e pagou 

pelo produto, contudo, em razão da ausência de entrega necessitou 

comprar outro aparelho celular, ainda sem a devolução dos valores pagos. 

O reclamante ainda comprova a tentativa de solução administrativa, por 

meio de reclamação junto ao PROCON. Evidente, portanto, que a parte 

autora gastou muito tempo na tentativa de solucionar o problema, ficou 

privada da utilização do bem, e teve frustrada uma legítima expectativa 

decorrente do contrato firmado, sem justificativa plausível. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado para: - CONDENAR a reclamada a indenizar os 

reclamantes, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 2.238,70 

(dois mil duzentos e trinta e oito reais e setenta centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a 

indenizar os reclamantes, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-92.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR VIEIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000211-92.2018.8.11.0038 REQUERENTE: DIOMAR VIEIRA DE 

QUEIROZ REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO 

proposta por DIOMAR VIEIRA DE QUEIROZ em face de RN COMERCIO 

VAREJISTA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 
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1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Passo a 

análise do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, 

sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, 

nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC. Destaco que a sistemática da responsabilidade civil 

nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos 

e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. A parte reclamante alega ter adquirido, na data de 17/01/2018, 

um aparelho celular no valor de R$ 2.238,70 (dois mil duzentos e trinta e 

oito reais e setenta centavos), com prazo para entrega de 15 dias. Aduz 

que passado mais de um mês da compra, ante ausência de entrega e 

solução nos contatos realizados junto a requerida, adquiriu novo aparelho 

junto ao site Magazine Maria na data de 12/03/2018, contudo, mesmo após 

reclamação junto ao PROCON, não recebeu o valor pago pelo produto. 

Razões pelas quais busca a Tutela Jurisdicional pleiteando a condenação 

da empresa requerida pelos danos materiais e morais suportados. A 

requerida alega que a entrega não ocorreu por culpa da transportadora, 

bem como que foi enviado ao autor por e-mail um vale compras, não 

havendo danos a serem indenizado. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à parte autora. 

Tenho que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, na 

medida em que demonstrou a aquisição do produto e tentativa de solução 

administrativa. A simples afirmação de responsabilidade da transportadora 

feita pela requerida não a exime da responsabilidade com o consumidor. 

Vislumbro que a atitude da parte demandada foi descabida, como dito, não 

observou as exigências de praxe pertinentes a Lei Consumerista, 

implicando no reconhecimento dos requisitos que possibilitam a 

configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e o nexo de 

causalidade, ambos se encontrando presentes na medida reclamada. Não 

atendendo de imediato o estabelecido na Lei 8.078/90, artigo 18, incisos e 

parágrafos, deverá indenizar, não somente, pelos danos materiais, mas, 

também pelos danos morais, que no presente caso é evidente. Para que 

haja a condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte 

Requerente comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais 

que suportou, em decorrência do ato ilícito, tendo a parte autora 

comprovado fato constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas 

que pagou pelo produto o valor de R$ 2.238,70 (dois mil duzentos e trinta e 

oito reais e setenta centavos), quantia que deve ser restituída na forma 

simples. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

A PRAZO. FALTA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO PRODUTO E NA 

DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por vícios 

relativos à prestação dos serviços. Para a configuração do dever de 

indenizar em sede de dano moral, não há necessidade que se comprove 

dor intensa, pois o desconforto decorrente da recusa na entrega do 

produto e insucesso de solucionar o problema têm a extensão suficiente 

para configurar o dano moral. Não comporta reparos a sentença que fixou 

o valor da indenização com observância dos critérios da razoabilidade de 

da proporcionalidade. (RI 622/2009, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 15/12/2009, Publicado no DJE 13/01/2010). DANO 

MORAL CONFIGURADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 

- INJUSTIFICADA DEMORA NA ENTREGA - CULPA EXCLUSIVA DA 

FORNECEDORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO DO IPVA 

- DANO MATERIAL COMPROVADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

DEVOLUÇÃO. 1 - Em sede de direito do consumidor, cumpre à 

fornecedora prestar informação clara e adequada acerca da data prevista 

para a entrega do produto vendido, na forma do inciso III do artigo 6º do 

código de defesa do consumidor. 2 - Condenação à reparação por danos 

morais, que se consubstanciaram nos constrangimentos, dissabores e 

abalo a honra pela parte recorrida. 3 - Cabível a devolução do valor pago 

pela parte recorrida, vez que não era devedora do IPVA/2006, quando da 

venda e transferência do veículo no ano de 2005, competindo à parte 

recorrente, o pagamento do referido imposto. 4 - Recurso conhecido e não 

provido. (RI 1039/2009, DR. YALE SABO MENDES, 1ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 02/09/2009, Publicado no DJE 06/10/2009). Certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos 

autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em 

detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua 

honra subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos 

morais na forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso 

VI da Lei nº 8.078/90. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz 

se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora adquiriu e pagou 

pelo produto, contudo, em razão da ausência de entrega necessitou 

comprar outro aparelho celular, ainda sem a devolução dos valores pagos. 

O reclamante ainda comprova a tentativa de solução administrativa, por 

meio de reclamação junto ao PROCON. Evidente, portanto, que a parte 

autora gastou muito tempo na tentativa de solucionar o problema, ficou 

privada da utilização do bem, e teve frustrada uma legítima expectativa 

decorrente do contrato firmado, sem justificativa plausível. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado para: - CONDENAR a reclamada a indenizar os 

reclamantes, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 2.238,70 

(dois mil duzentos e trinta e oito reais e setenta centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a 

indenizar os reclamantes, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 
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Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 10 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-35.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MARIA DAS MERCES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Reserva do Cabaçal (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. 1000424-35.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA DAS MERCES DA COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RESERVA DO 

CABAÇAL Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO - rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - em que a parte 

autora/requerente, entre pedidos outros e diante do não 

cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, requereu o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, cujos procedimentos foram realizados, pendente a análise e 

decisão sobre a expedição do alvará judicial de levantamento em 

continuidade. É 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. Nos termos de decisão pretérita e diante do decurso do prazo 

para manifestação e cumprimento da obrigação in albis, apresentados os 

documentos necessários pela parte autora/requerente referente à 

aquisição dos fármacos, DEFIRO o pedido e, por já bloqueados outrora e 

disponíveis valores no processo, DETERMINO/REALIZO a expedição do 

alvará judicial de levantamento do equivalente a 28 (vinte e oito) dias de 

medicamento - 2 (duas) caixas - R$ 8.000,00 (oito mil reais) -, em nome do 

beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de 

comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação do 

depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. Ademais, considerando o 

disposto no Ofício Circular n. 11/2015-PRES, datado de 2/3/2015, reiterado 

pelo Ofício Circular n. 12/2017-PRES, de 20/2/2017, assim como o fato de 

que a demanda versa sobre ação de saúde – Sistema Único de Saúde - 

SUS, DETERMINO a remessa/encaminhamento ao Departamento da Conta 

Única/Depósitos Judiciais, via sistema de Malote Digital, dos documentos 

nesses exigidos – cópias do alvará judicial eletrônico, decisões 

interlocutórias e/ou sentença, da procuração/instrumento de mandato, em 

caso de terceiro beneficiário, do relatório médico que embasa a ação, do 

orçamento descrito do quantitativo e valor unitário e, se possível, da 

respectiva nota fiscal e/ou termo de responsabilidade e prestação de 

contas periódica – CNGC, art. 1.320, parágrafo único -, pois, se impossível 

a exigência da nota fiscal previamente ao ato objeto da decisão judicial, 

esta deverá ser juntada, após a prestação do serviço ou fornecimento do 

medicamento, necessariamente aos autos – CNGC, art. 1.319, § 1º.. 

Aportada aos autos a nota fiscal, DETERMNO que providencie, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, a vista dos autos para que o ente público (parte 

requerida) se manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a 

adoção das providências necessárias - inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado (AGE) – CNGC, art. 1.319, § 4º. Sem prejuízo disso e diante de 

novo pedido de constrição/penhora online de valores em contas da parte 

adversa - R$. 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) -, ora 

devedora/executada, assim como o fato de que o sistema BACENJUD 2.0 

não está funcionando, DETERMINO que manifestem as partes requeridas 

sobre isso e me volte futuramente para decidir sobre isso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 

-, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018 - 

17:42:03. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-35.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MARIA DAS MERCES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Reserva do Cabaçal (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. 1000424-35.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA DAS MERCES DA COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RESERVA DO 

CABAÇAL Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO - rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - em que a parte 

autora/requerente, entre pedidos outros e diante do não 

cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, requereu o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, cujos procedimentos foram realizados, pendente a análise e 

decisão sobre a expedição do alvará judicial de levantamento em 

continuidade. É 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. Nos termos de decisão pretérita e diante do decurso do prazo 

para manifestação e cumprimento da obrigação in albis, apresentados os 

documentos necessários pela parte autora/requerente referente à 

aquisição dos fármacos, DEFIRO o pedido e, por já bloqueados outrora e 

disponíveis valores no processo, DETERMINO/REALIZO a expedição do 

alvará judicial de levantamento do equivalente a 28 (vinte e oito) dias de 

medicamento - 2 (duas) caixas - R$ 8.000,00 (oito mil reais) -, em nome do 

beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de 

comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação do 

depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. Ademais, considerando o 

disposto no Ofício Circular n. 11/2015-PRES, datado de 2/3/2015, reiterado 

pelo Ofício Circular n. 12/2017-PRES, de 20/2/2017, assim como o fato de 

que a demanda versa sobre ação de saúde – Sistema Único de Saúde - 

SUS, DETERMINO a remessa/encaminhamento ao Departamento da Conta 

Única/Depósitos Judiciais, via sistema de Malote Digital, dos documentos 

nesses exigidos – cópias do alvará judicial eletrônico, decisões 

interlocutórias e/ou sentença, da procuração/instrumento de mandato, em 

caso de terceiro beneficiário, do relatório médico que embasa a ação, do 

orçamento descrito do quantitativo e valor unitário e, se possível, da 

respectiva nota fiscal e/ou termo de responsabilidade e prestação de 

contas periódica – CNGC, art. 1.320, parágrafo único -, pois, se impossível 

a exigência da nota fiscal previamente ao ato objeto da decisão judicial, 

esta deverá ser juntada, após a prestação do serviço ou fornecimento do 
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medicamento, necessariamente aos autos – CNGC, art. 1.319, § 1º.. 

Aportada aos autos a nota fiscal, DETERMNO que providencie, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, a vista dos autos para que o ente público (parte 

requerida) se manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a 

adoção das providências necessárias - inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado (AGE) – CNGC, art. 1.319, § 4º. Sem prejuízo disso e diante de 

novo pedido de constrição/penhora online de valores em contas da parte 

adversa - R$. 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) -, ora 

devedora/executada, assim como o fato de que o sistema BACENJUD 2.0 

não está funcionando, DETERMINO que manifestem as partes requeridas 

sobre isso e me volte futuramente para decidir sobre isso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 

-, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018 - 

17:42:03. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-83.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010238-83.2016.8.11.0038 REQUERENTE: RAFAEL RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE 

RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por RAFAEL RIBEIRO DA SILVA em face de UNIAO NORTE DO PARANA 

DE ENSINO LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. 

Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao argumento que é 

aluno da requerida frequentando curso de Ciências Contábeis, contudo 

afirma que a requerida inscreveu seu nome no cadastro de inadimplentes 

indevidamente, não possuindo débitos. Aduz que tentou resolver 

administrativamente sem êxito. Em defesa a requerida afirma que existiam 

pendências de mensalidade sendo realizado um acordo, mas não 

cumprido, permanecendo em aberto os demais valores, inexistindo ato 

ilícito, não havendo que se falar em danos morais. Liminar deferida – id. 

5369293. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. A 

reclamada alega em contestação que o autor firmou acordo com 

vencimento em 11/11/2016, contudo não efetuou o pagamento, anexando 

tela de seu sistema. Desta feita, verifico que a inscrição no cadastro de 

inadimplentes ocorreu em 26/07/2016, ou seja, quase 4 meses antes do 

débito alegado pela requerida, restando impossível idealizar que esta 

inscreva um débito que ainda nem existe. Afirma o reclamante o 

adimplemento integral de débito pretérito, contudo seu nome permaneceu 

no Sistema de Informações de Crédito, anexando comprovante de 

pagamento com data de 05/08/2016. Ademais anexa e-mails que 

comprovam que enviou à requerida o comprovante de pagamento, tendo 

esta ciência do adimplemento, contudo mantendo o nome do autor 

negativado. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a justificar a manutenção da negativação. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da permanência indevida e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre 

útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora tentou resolver junto a requerida de forma 

administrativa, anexando e-mails, contudo, não obteve êxito. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR DEFERIDA em exame sumário; - 

CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 
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362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-83.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010238-83.2016.8.11.0038 REQUERENTE: RAFAEL RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE 

RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por RAFAEL RIBEIRO DA SILVA em face de UNIAO NORTE DO PARANA 

DE ENSINO LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. 

Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao argumento que é 

aluno da requerida frequentando curso de Ciências Contábeis, contudo 

afirma que a requerida inscreveu seu nome no cadastro de inadimplentes 

indevidamente, não possuindo débitos. Aduz que tentou resolver 

administrativamente sem êxito. Em defesa a requerida afirma que existiam 

pendências de mensalidade sendo realizado um acordo, mas não 

cumprido, permanecendo em aberto os demais valores, inexistindo ato 

ilícito, não havendo que se falar em danos morais. Liminar deferida – id. 

5369293. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. A 

reclamada alega em contestação que o autor firmou acordo com 

vencimento em 11/11/2016, contudo não efetuou o pagamento, anexando 

tela de seu sistema. Desta feita, verifico que a inscrição no cadastro de 

inadimplentes ocorreu em 26/07/2016, ou seja, quase 4 meses antes do 

débito alegado pela requerida, restando impossível idealizar que esta 

inscreva um débito que ainda nem existe. Afirma o reclamante o 

adimplemento integral de débito pretérito, contudo seu nome permaneceu 

no Sistema de Informações de Crédito, anexando comprovante de 

pagamento com data de 05/08/2016. Ademais anexa e-mails que 

comprovam que enviou à requerida o comprovante de pagamento, tendo 

esta ciência do adimplemento, contudo mantendo o nome do autor 

negativado. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a justificar a manutenção da negativação. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da permanência indevida e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre 

útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora tentou resolver junto a requerida de forma 

administrativa, anexando e-mails, contudo, não obteve êxito. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 
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reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR DEFERIDA em exame sumário; - 

CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000279-42.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA GONCALVES DE SEIXAS VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. M. RAZERA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA DA SILVA RAMOS OAB - MT21938/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000279-42.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: DINALVA GONCALVES DE 

SEIXAS VIANA EXECUTADO: C. D. M. RAZERA - ME Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

rito da Lei n. 9.099/1995, art. 53, caput, c/c CPC e NCPC - com pedido de 

citação da parte devedora/executada para pagamento da dívida/quantia 

certa, em que esta apresentou inadequadamente EMBARGOS, pois o 

despacho inicial esclareceu que efetuada a penhora – penhora, avaliação 

e depósito -, o(s) devedor(es) será(ão) INTIMADO(S) - por qualquer meio 

idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 e NCPC, art. 841 e §§ - 

PARA APRESENTAR(EM) EMBARGOS POR ESCRITO NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS - NCPC, art. 915 - da(s) intimação(ões) da(s) penhora(s) 

ou data de eventual depósito espontâneo, sendo prescindível a 

designação de audiência de conciliação - §§ do art. 53 da Lei n. 

9.099/1995 -, como forma de imprimir ritmo procedimental mais célere e 

melhor administrar o volume de processos e a pauta da Comarca, o que 

faço com fundamento no art. 125, II, do CPC/NCPC, art. 4º. Há Enunciado 

do FONAJE no sentido de que "É obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial" - Enunciado n. 117 do FONAJE, 

XXI Encontro – Vitória/ES. Nesses termos, igualmente: “JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PRÉVIA SEGURANÇA DO JUÍZO. NECESSIDADE NO ÂMBITO 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. ART. 53, § 1.º, DA 

LEI N.º 9.099/95. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DA 

PARTE EXECUTADA PREJUDICADO. 1.Nos termos estabelecidos pela Lei 

n.º 9.099/95, para oferecer embargos à execução, a parte executada 

deverá garantir o juízo oferecendo bens suficientes para saldar a dívida 

executada. Após efetivada a penhora dos bens indicados pelo executado 

ou daqueles localizados pelo oficial de justiça suficientes para garantir o 

juízo será designada audiência de conciliação e, não havendo acordo, 

serão apreciados os embargos. Procedimento previsto no artigo 53, da Lei 

n.º 9.099/95. 2.Sob esse prisma, não obstante o art. 736 do CPC, com a 

redação dada pela Lei n.º 11.382/2006, dispense a garantia do juízo para 

oferecimento de embargos, tal regra não é aplicável aos Juizados 

Especiais, haja vista a disposição expressa do art. 53, § 1.º, da Lei n.º 

9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento de 

embargos, e as regras do CPC somente devem ser aplicadas no âmbito 

dos Juizados Especiais no que não colidirem com as normas e princípios 

estatuídos pela Lei n.º 9.099/1995. 3.Entendimento que encontra respaldo 

no Enunciado n.º 117, lançado pelo FONAJE. 4.Se a dívida executada era 

de quase dez mil reais, a penhora de bem avaliado em três mil reais não se 

mostra suficiente para garantir o juízo, razão pela qual os embargos à 

execução não poderiam ter sido conhecidos. 5.Preliminar de falta de 

pressuposto objetivo reconhecida de ofício. Recurso da parte executada 

considerado prejudicado. 6.Sentença reformada tão somente para não 

conhecer dos embargos opostos ante a ausência de garantia do juízo. 

7.Sem custas processuais adicionais e sem honorários advocatícios, já 

que prejudicado o recurso interposto ante o acolhimento da preliminar 

deduzida e acolhida de ofício”. (TJDFT, Acórdão n.716077, 

20120710039343ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

24/09/2013, Publicado no DJE: 30/09/2013. Pág.: 270) “JUIZADO 

ESPECIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

OPOSIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. PRÉVIA SEGURANÇA DO JUÍZO. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. 

Tratando-se de preceito legal, não se fazia necessária a prévia intimação 

do embargante, ora recorrente, para se manifestar sobre as questões 

decididas e que fundamentaram a extinção do processo, sem julgamento 

do mérito, por inadequação da via eleita e ausência dos pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Preliminar 

de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A Lei n. 9.099/95 estabeleceu, no 

§ 1º do art. 53, procedimento próprio para a oposição de embargos à 

execução de título extrajudicial, sendo norma especial aplicável em relação 

à regra geral, prevista no art. 914, § 1º, do CPC/2015, cabendo ressaltar, 

ainda, que a penhora deve primeiro efetivar-se para que, em necessária 

audiência de conciliação, oportunize-se ao devedor a apresentação dos 

embargos nos "autos da execução" (inc. IX, do art. 52), por escrito ou 

oralmente. 3. Não há omissão na lei a respeito do tema, tendo conferido 

tratamento diverso aos embargos do devedor, razão pela qual não há falar 

em derrogação do art. 53 da Lei n. 9.099/95, com escopo de que seja 

aplicada a regra contida no art. 914 do CPC, sendo certo que a lei 

posterior, de caráter geral, não revoga lei anterior específica, de idêntica 

hierarquia legislativa, ao dispor de forma diversa a respeito de 

determinada matéria. 4. Correta, pois, a r. sentença, uma vez que o os 

embargos do devedor devem se dar em autos apartados, e com a prévia 

segurança do Juízo, conforme restou consignado na r. sentença. 5. 

PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a 

teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme 

art. 46 da Lei n. 9.099/95”. (TJDFT, Acórdão n.1124345, 

07083606020188070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D'ASSUNÇÃO 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 
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Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/09/2018, Publicado no DJE: 

26/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte devedora/executada 

se antecipou e apresentou os EMBARGOS sem a prévia penhora/garantia 

do juízo, obrigatória perante os processos em curso no Juizado Especial 

Cível – Lei n. 9.099/95, art. 53, § 1º -, razão pela qual NÃO CONHEÇO dos 

EMBARGOS. Consequentemente, DETERMINO a intimação da parte 

devedora/executada, através do(a) advogado(a) e via DJe, para a 

imediata garantia do juízo, sob pena de constrição/penhora online através 

dos sistemas disponíveis. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000279-42.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA GONCALVES DE SEIXAS VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. M. RAZERA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA DA SILVA RAMOS OAB - MT21938/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000279-42.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: DINALVA GONCALVES DE 

SEIXAS VIANA EXECUTADO: C. D. M. RAZERA - ME Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

rito da Lei n. 9.099/1995, art. 53, caput, c/c CPC e NCPC - com pedido de 

citação da parte devedora/executada para pagamento da dívida/quantia 

certa, em que esta apresentou inadequadamente EMBARGOS, pois o 

despacho inicial esclareceu que efetuada a penhora – penhora, avaliação 

e depósito -, o(s) devedor(es) será(ão) INTIMADO(S) - por qualquer meio 

idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 e NCPC, art. 841 e §§ - 

PARA APRESENTAR(EM) EMBARGOS POR ESCRITO NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS - NCPC, art. 915 - da(s) intimação(ões) da(s) penhora(s) 

ou data de eventual depósito espontâneo, sendo prescindível a 

designação de audiência de conciliação - §§ do art. 53 da Lei n. 

9.099/1995 -, como forma de imprimir ritmo procedimental mais célere e 

melhor administrar o volume de processos e a pauta da Comarca, o que 

faço com fundamento no art. 125, II, do CPC/NCPC, art. 4º. Há Enunciado 

do FONAJE no sentido de que "É obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial" - Enunciado n. 117 do FONAJE, 

XXI Encontro – Vitória/ES. Nesses termos, igualmente: “JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PRÉVIA SEGURANÇA DO JUÍZO. NECESSIDADE NO ÂMBITO 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. ART. 53, § 1.º, DA 

LEI N.º 9.099/95. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DA 

PARTE EXECUTADA PREJUDICADO. 1.Nos termos estabelecidos pela Lei 

n.º 9.099/95, para oferecer embargos à execução, a parte executada 

deverá garantir o juízo oferecendo bens suficientes para saldar a dívida 

executada. Após efetivada a penhora dos bens indicados pelo executado 

ou daqueles localizados pelo oficial de justiça suficientes para garantir o 

juízo será designada audiência de conciliação e, não havendo acordo, 

serão apreciados os embargos. Procedimento previsto no artigo 53, da Lei 

n.º 9.099/95. 2.Sob esse prisma, não obstante o art. 736 do CPC, com a 

redação dada pela Lei n.º 11.382/2006, dispense a garantia do juízo para 

oferecimento de embargos, tal regra não é aplicável aos Juizados 

Especiais, haja vista a disposição expressa do art. 53, § 1.º, da Lei n.º 

9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento de 

embargos, e as regras do CPC somente devem ser aplicadas no âmbito 

dos Juizados Especiais no que não colidirem com as normas e princípios 

estatuídos pela Lei n.º 9.099/1995. 3.Entendimento que encontra respaldo 

no Enunciado n.º 117, lançado pelo FONAJE. 4.Se a dívida executada era 

de quase dez mil reais, a penhora de bem avaliado em três mil reais não se 

mostra suficiente para garantir o juízo, razão pela qual os embargos à 

execução não poderiam ter sido conhecidos. 5.Preliminar de falta de 

pressuposto objetivo reconhecida de ofício. Recurso da parte executada 

considerado prejudicado. 6.Sentença reformada tão somente para não 

conhecer dos embargos opostos ante a ausência de garantia do juízo. 

7.Sem custas processuais adicionais e sem honorários advocatícios, já 

que prejudicado o recurso interposto ante o acolhimento da preliminar 

deduzida e acolhida de ofício”. (TJDFT, Acórdão n.716077, 

20120710039343ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

24/09/2013, Publicado no DJE: 30/09/2013. Pág.: 270) “JUIZADO 

ESPECIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

OPOSIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. PRÉVIA SEGURANÇA DO JUÍZO. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. 

Tratando-se de preceito legal, não se fazia necessária a prévia intimação 

do embargante, ora recorrente, para se manifestar sobre as questões 

decididas e que fundamentaram a extinção do processo, sem julgamento 

do mérito, por inadequação da via eleita e ausência dos pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Preliminar 

de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A Lei n. 9.099/95 estabeleceu, no 

§ 1º do art. 53, procedimento próprio para a oposição de embargos à 

execução de título extrajudicial, sendo norma especial aplicável em relação 

à regra geral, prevista no art. 914, § 1º, do CPC/2015, cabendo ressaltar, 

ainda, que a penhora deve primeiro efetivar-se para que, em necessária 

audiência de conciliação, oportunize-se ao devedor a apresentação dos 

embargos nos "autos da execução" (inc. IX, do art. 52), por escrito ou 

oralmente. 3. Não há omissão na lei a respeito do tema, tendo conferido 

tratamento diverso aos embargos do devedor, razão pela qual não há falar 

em derrogação do art. 53 da Lei n. 9.099/95, com escopo de que seja 

aplicada a regra contida no art. 914 do CPC, sendo certo que a lei 

posterior, de caráter geral, não revoga lei anterior específica, de idêntica 

hierarquia legislativa, ao dispor de forma diversa a respeito de 

determinada matéria. 4. Correta, pois, a r. sentença, uma vez que o os 

embargos do devedor devem se dar em autos apartados, e com a prévia 

segurança do Juízo, conforme restou consignado na r. sentença. 5. 

PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a 

teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme 

art. 46 da Lei n. 9.099/95”. (TJDFT, Acórdão n.1124345, 

07083606020188070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D'ASSUNÇÃO 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/09/2018, Publicado no DJE: 

26/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte devedora/executada 

se antecipou e apresentou os EMBARGOS sem a prévia penhora/garantia 

do juízo, obrigatória perante os processos em curso no Juizado Especial 

Cível – Lei n. 9.099/95, art. 53, § 1º -, razão pela qual NÃO CONHEÇO dos 

EMBARGOS. Consequentemente, DETERMINO a intimação da parte 

devedora/executada, através do(a) advogado(a) e via DJe, para a 

imediata garantia do juízo, sob pena de constrição/penhora online através 

dos sistemas disponíveis. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-76.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO FONTES DE SALLES GRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEDBLU COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

EDUARDO HIRT OAB - SC27532 (ADVOGADO(A))

PEDRO CASCAES NETO OAB - SC26536 (ADVOGADO(A))

LEIDY MERLYN BENTHIEN DE LIMA OAB - SC0025589A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010200-76.2013.8.11.0038 REQUERENTE: LUIZ ALFREDO FONTES DE 

SALLES GRACA REQUERIDO: MEDBLU COMERCIO DE MOVEIS 

HOSPITALARES LTDA. - ME Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - em que o credor/exequente pugnou 
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pela constrição de bens da parte adversa através de sistemas 

disponíveis, retornando-me concluso para análise. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. No que se refere ao 

pedido de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, há prioridade no 

dinheiro a fim de possibilitar ao credor/exequente a efetivação/pagamento 

do seu crédito, o qual ocorre, inclusive, de maneira mais eficiente, célere e 

simples. A Corte Especial do STJ ao apreciar o Resp. 1.112.943/MA - Rel. 

Min. Nancy Andrighi, julgado em 15.9.2010 -, aplicando a sistemática 

prevista no art. 543-C do CPC c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ, 

ratificou a orientação no sentido de que, no regime da Lei n. 11.382/2006, 

não há mais necessidade do prévio esgotamento das diligências de 

localização de bens outros/quaisquer do devedor/executado como ato 

necessário antecedente a efetivar a penhora online, motivo pelo qual, 

conforme é facultado pelo art. 655, I c/c art. 655-A c/c art. 659, todos do 

CPC/NCPC, arts. 854 e ss. -, a requerimento do exequente e sem dar 

ciência prévia do ato ao executado, DEFIRO-A e, consequentemente, 

DETERMINO/REALIZO: a) confecção da minuta e seu protocolo pelo 

sistema BACENJUD, tornando os valores informados indisponíveis, caso 

existentes; b) que se aguarde no escaninho de penhora on-line do 

gabinete pelo prazo de 72h (setenta e duas horas), suficiente para o 

retorno das informações das instituições financeiras, ou, não sendo 

possível, decorrido o prazo suso, volte-me da Secretaria para 

reanálise/providências. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 17 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-76.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO FONTES DE SALLES GRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEDBLU COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

EDUARDO HIRT OAB - SC27532 (ADVOGADO(A))

PEDRO CASCAES NETO OAB - SC26536 (ADVOGADO(A))

LEIDY MERLYN BENTHIEN DE LIMA OAB - SC0025589A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010200-76.2013.8.11.0038 REQUERENTE: LUIZ ALFREDO FONTES DE 

SALLES GRACA REQUERIDO: MEDBLU COMERCIO DE MOVEIS 

HOSPITALARES LTDA. - ME Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - em que o credor/exequente pugnou 

pela constrição de bens da parte adversa através de sistemas 

disponíveis, retornando-me concluso para análise. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. No que se refere ao 

pedido de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, há prioridade no 

dinheiro a fim de possibilitar ao credor/exequente a efetivação/pagamento 

do seu crédito, o qual ocorre, inclusive, de maneira mais eficiente, célere e 

simples. A Corte Especial do STJ ao apreciar o Resp. 1.112.943/MA - Rel. 

Min. Nancy Andrighi, julgado em 15.9.2010 -, aplicando a sistemática 

prevista no art. 543-C do CPC c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ, 

ratificou a orientação no sentido de que, no regime da Lei n. 11.382/2006, 

não há mais necessidade do prévio esgotamento das diligências de 

localização de bens outros/quaisquer do devedor/executado como ato 

necessário antecedente a efetivar a penhora online, motivo pelo qual, 

conforme é facultado pelo art. 655, I c/c art. 655-A c/c art. 659, todos do 

CPC/NCPC, arts. 854 e ss. -, a requerimento do exequente e sem dar 

ciência prévia do ato ao executado, DEFIRO-A e, consequentemente, 

DETERMINO/REALIZO: a) confecção da minuta e seu protocolo pelo 

sistema BACENJUD, tornando os valores informados indisponíveis, caso 

existentes; b) que se aguarde no escaninho de penhora on-line do 

gabinete pelo prazo de 72h (setenta e duas horas), suficiente para o 

retorno das informações das instituições financeiras, ou, não sendo 

possível, decorrido o prazo suso, volte-me da Secretaria para 

reanálise/providências. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 17 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-50.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI BORGES MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010279-50.2016.8.11.0038 REQUERENTE: GRACIELI BORGES MARIA 

REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO proposta por GRACIELI BORGES 

MARIA em face de B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO e BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Defiro a retificação do polo ativo para constar BANCO BRADESCO S/A. 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco 

Bradesco S/A, haja vista que constou como emitente do boleto. Passo, 

assim, à análise do mérito propriamente dito. Em síntese, alega a parte 

autora que adquiriu aparelho de telefone celular na data de 18/08/2016, 

efetuou o pagamento, entretanto o aparelho não lhe foi entregue. 

Requereu a condenação da ré, na obrigação de fazer consistente na 

entrega do aparelho celular: IPHONE 6S PLUS 64GB OURO ROSA TELA 

5.5 IOS 9 4G 12 MP- APPLE (Pedido n° 02- 577786992), bem condenação 

da ré a lhe indenizar por danos morais. A tutela de urgência foi indeferida 

(id. 5369833). A ré foi devidamente citada e apresentou contestação, 

alegando em síntese, ausência de responsabilidade, tendo em vista que a 

autora foi vítima de fraude, de modo que o pagamento efetuado não foi 

creditado na conta da ré; que o aparelho foi adquirido por valor inferior ao 

de mercado. Pugnou pela improcedência dos pedidos. Após análise dos 

documentos anexados ao processo, entendo que no mérito a pretensão é 

improcedente. Na busca da verdade dos fatos objetos da demanda, o 

Código de Processo Civil estabelece regras de distribuição do ônus da 

prova. Atribuído o ônus de provar à parte a alegação levada a efeito, em 

caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, acarreta como 

consequência a conclusão negativa no convencimento judicial acerca de 

sua ocorrência no mundo fático (verdade formal). Segundo os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Junior acerca do ônus da prova: 

“(...) consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade 

dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um deve de 

provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do 

adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco 

de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a 

existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela 

jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não 

provado é o mesmo que fato inexistente” (Curso de Direito Processual 

Civil, v. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 281). Segundo o artigo 

373, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil, cabem às partes a 
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comprovação de suas alegações, impondo ao autor a prova dos fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu a prova dos fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos do direito do autor. Assim: O caput do art. 373 

assegura a regra clássica de atribuição do ônus da prova: ao autor, cabe 

o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito; ao réu, o ônus da 

prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. (BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 

Vol. Único. São Paulo: Saraiva, 2015.) Nesse diapasão, conclui-se que a 

requerente não comprovou as alegações narradas na inicial. Isto porque, 

conforme se verificou por meio das provas juntadas aos autos, não 

demonstrou a parte requerente que a compra foi realmente efetuada no 

site da primeira requerida. A parte autora aduziu que adquiriu no site da 

primeira requerida um aparelho celular, pagando o preço através de boleto 

emitido pelo último requerido. Não recebeu o produto, verificando, 

posteriormente, que não havia qualquer pedido feito em seu nome. Como já 

dito, cumpre observar que não fora apresentada, pela autora, prova 

alguma de que tenha efetivamente realizado compra no site oficial da 

primeira requerida, tampouco de que, em algum momento posterior à 

compra, tenha dela recebido a informação de que a compra existia, ao 

contrário. Assim, a ocorrência de fraude restou incontroversa, acessando 

a autora site de vendas falso, com o uso do logotipo e características de 

venda eletrônica realizada pela primeira requerida, no caso em questão o 

site das Lojas Americanas. Quitou boleto bancário falso, emitido por Banco 

Bradesco, figurando como beneficiário "americanas.com e B2W 

Companhia Digital". Destarte, a própria conduta da requerente originou a 

situação narrada na inicial, uma vez que não adotou as cautelas 

necessárias. Restou claro pela prova coligida que o requerente foi vítima 

de um golpe aplicado por terceiro. Esse tipo de golpe se dá por meio de 

websites ou e-mails falsos, que emulam a imagem de uma empresa 

famosa e confiável para chamar a atenção das vítimas. Normalmente, os 

conteúdos dos sites ou e-mails com "phishing" prometem promoções 

extravagantes para o internauta ou solicitam que se faça uma atualização 

dos seus dados bancários, evitando o cancelamento da conta, por 

exemplo. Ademais, a autora deveria ter, no mínimo, desconfiado do 

“desconto” oferecido, pois um produto que vale aproximadamente R$ 

3.000,00 (três mil reais) ou mais, não poderia estar à venda por apenas R$ 

1.641,12 (um mil, seiscentos e quarenta e um reais e doze centavos). A 

situação configura a negligência da parte autora, não havendo qualquer 

ilicitude no proceder dos requeridos o que afasta o dever de indenizar 

tanto materialmente como moralmente o consumidor. A rigor o caso 

remonta a hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, 

situação que exclui o dever dos requeridos de indenizarem o autor, na 

forma do art.14 § 3°, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, tendo, 

no caso, o rompimento do nexo de causalidade. 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. § 3º O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Logo, se houve fraude, esta não decorreu de 

falha no sistema da primeira requerida, mas sim de culpa exclusiva da 

parte autora, que não observou as cautelas devidas no ato da compra, 

negligenciando o seu dever de verificar a autenticidade do site, bem como 

da própria oferta, comparando o valor do produto com a média do 

mercado, como já dito acima. No sentido dos autos: Reparação de danos 

morais. Internet. Compra de Iphones em site falso (clonado). Fraude 

apurada pela autora após pagamento do boleto bancário. Culpa de terceiro 

e do próprio consumidor. Dever de verificação da autenticidade do 

endereço eletrônico. Evidente desproporcionalidade entre o valor de 

mercado do produto e o anunciado no site "pirata". Ausência de 

responsabilidade da ré. Sentença reformada. (Relator(a): Celso Maziteli 

Neto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5ª Turma Recursal Cível e 

Criminal; Data do julgamento: 17/10/2016; Data de registro: 18/10/2016). 

CONSUMIDOR QUE ADQUIRIU BEM POR VALOR INCOMPATÍVEL, EM SITE 

FALSO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ, QUE NÃO 

TEM COMO FISCALIZAR A INTERNET EM BUSCA DE IMITAÇÕES – DEVER 

DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR, A QUEM CABE VERIFICAR A 

SEGURANÇA DO SITE E OS ENDEREÇOS DE E-MAIL DO QUAL PROVÉM 

AS CONFIRMAÇÕES DE COMPRA – RESSARCIMENTO QUE NÃO SE 

JUSTIFICA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – 

RECURSO NÃO PROVIDO – CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ARBITRO EM R$ 600,00, 

CONDICIONADO O PAGAMENTO AO DISPOSTO NO ART., 98, 

PARÁGRAFO 3º, DO CPC. (TJSP; Recurso Inominado 

1000377-81.2018.8.26.0564; Relator (a): Fabiana Feher Recasens; Órgão 

Julgador: 2ª Turma Cível; N/A - N/A; Data do Julgamento: 25/04/2018; Data 

de Registro: 25/04/2018) COMPRA E VENDA – Ação indenizatória julgada 

improcedente – Aquisição de aparelho celular através do "site" falso – 

Fraude de terceiro – Produto ofertado por valor bem abaixo do 

apresentado no mercado – Falta de cautela do consumidor – Imprudência 

evidente – Providências acauteladoras da ré para evitar este tipo de 

embuste - Prejuízo sofrido que não comporta reparação – Inteligência do 

art. 14, § 3º, II, da Lei 8078/90 - Sentença mantida – Recurso improvido, 

com observação. (TJSP; Apelação 1002582-90.2016.8.26.0358; Relator 

(a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32ª Câmara de 

Direito Privado; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 

25/09/2018; Data de Registro: 25/09/2018). CONSUMIDOR. Fraude 

praticada por terceiro na emissão de boleto através de site de vendas 

falso não implica em defeito interno ao serviço bancário. Considerando 

que o pagamento ocorreu em conformidade com os dados fornecidos pela 

própria correntista e que o pagamento de boleto consiste em ordem de 

pagamento à vista, ainda que a efetiva compensação interbancária 

somente ocorra posteriormente, não se pode cogitar de falha na não 

realização de estorno antes da conciliação bancária, pois não se trata de 

modalidade em que se possa exigir o estorno (por na realidade depender 

também de anuência do recebedor do crédito).Não há responsabilidade da 

instituição financeira pelo ressarcimento. Não há ato ilícito civil. Recurso 

inominado desprovido. (TJSP; Recurso 1029270-34.2016.8.26.0053; 

Relator (a): Ayrton Vidolin Marques Junior; Órgão Julgador: Turma 

Recursal Cível e Crime; Comarca de Ubatuba ; Data do Julgamento: 

09/03/2018; Data de Registro:12/03/2018). Responsabilidade do 

consumidor. Fraude na Internet. Compra realizada por meio de acesso a 

link fornecido em e-mail falso. Inexistência de relação jurídica entre as 

partes. Culpa exclusiva do consumidor. Recurso provido. (TJSP; Recurso 

Inominado 0034399-14.2017.8.26.0114; Relator (a): Roberta Cristina 

Morão; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível; N/A - N/A; Data do Julgamento: 

24/10/2018; Data de Registro: 25/10/2018) Sendo assim, pela falta de 

comprovação de um negócio jurídico existente entre as partes, 

compreendo como inadequado o pedido de ressarcimento pelos danos 

materiais e a condenação por danos morais. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, assim o fazendo com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. - DETERMINO A 

RETIFICAÇÃO do polo ativo para constar BANCO BRADESCO S/A. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-50.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI BORGES MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 
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(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010279-50.2016.8.11.0038 REQUERENTE: GRACIELI BORGES MARIA 

REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO proposta por GRACIELI BORGES 

MARIA em face de B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO e BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Defiro a retificação do polo ativo para constar BANCO BRADESCO S/A. 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco 

Bradesco S/A, haja vista que constou como emitente do boleto. Passo, 

assim, à análise do mérito propriamente dito. Em síntese, alega a parte 

autora que adquiriu aparelho de telefone celular na data de 18/08/2016, 

efetuou o pagamento, entretanto o aparelho não lhe foi entregue. 

Requereu a condenação da ré, na obrigação de fazer consistente na 

entrega do aparelho celular: IPHONE 6S PLUS 64GB OURO ROSA TELA 

5.5 IOS 9 4G 12 MP- APPLE (Pedido n° 02- 577786992), bem condenação 

da ré a lhe indenizar por danos morais. A tutela de urgência foi indeferida 

(id. 5369833). A ré foi devidamente citada e apresentou contestação, 

alegando em síntese, ausência de responsabilidade, tendo em vista que a 

autora foi vítima de fraude, de modo que o pagamento efetuado não foi 

creditado na conta da ré; que o aparelho foi adquirido por valor inferior ao 

de mercado. Pugnou pela improcedência dos pedidos. Após análise dos 

documentos anexados ao processo, entendo que no mérito a pretensão é 

improcedente. Na busca da verdade dos fatos objetos da demanda, o 

Código de Processo Civil estabelece regras de distribuição do ônus da 

prova. Atribuído o ônus de provar à parte a alegação levada a efeito, em 

caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, acarreta como 

consequência a conclusão negativa no convencimento judicial acerca de 

sua ocorrência no mundo fático (verdade formal). Segundo os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Junior acerca do ônus da prova: 

“(...) consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade 

dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um deve de 

provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do 

adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco 

de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a 

existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela 

jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não 

provado é o mesmo que fato inexistente” (Curso de Direito Processual 

Civil, v. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 281). Segundo o artigo 

373, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil, cabem às partes a 

comprovação de suas alegações, impondo ao autor a prova dos fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu a prova dos fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos do direito do autor. Assim: O caput do art. 373 

assegura a regra clássica de atribuição do ônus da prova: ao autor, cabe 

o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito; ao réu, o ônus da 

prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. (BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 

Vol. Único. São Paulo: Saraiva, 2015.) Nesse diapasão, conclui-se que a 

requerente não comprovou as alegações narradas na inicial. Isto porque, 

conforme se verificou por meio das provas juntadas aos autos, não 

demonstrou a parte requerente que a compra foi realmente efetuada no 

site da primeira requerida. A parte autora aduziu que adquiriu no site da 

primeira requerida um aparelho celular, pagando o preço através de boleto 

emitido pelo último requerido. Não recebeu o produto, verificando, 

posteriormente, que não havia qualquer pedido feito em seu nome. Como já 

dito, cumpre observar que não fora apresentada, pela autora, prova 

alguma de que tenha efetivamente realizado compra no site oficial da 

primeira requerida, tampouco de que, em algum momento posterior à 

compra, tenha dela recebido a informação de que a compra existia, ao 

contrário. Assim, a ocorrência de fraude restou incontroversa, acessando 

a autora site de vendas falso, com o uso do logotipo e características de 

venda eletrônica realizada pela primeira requerida, no caso em questão o 

site das Lojas Americanas. Quitou boleto bancário falso, emitido por Banco 

Bradesco, figurando como beneficiário "americanas.com e B2W 

Companhia Digital". Destarte, a própria conduta da requerente originou a 

situação narrada na inicial, uma vez que não adotou as cautelas 

necessárias. Restou claro pela prova coligida que o requerente foi vítima 

de um golpe aplicado por terceiro. Esse tipo de golpe se dá por meio de 

websites ou e-mails falsos, que emulam a imagem de uma empresa 

famosa e confiável para chamar a atenção das vítimas. Normalmente, os 

conteúdos dos sites ou e-mails com "phishing" prometem promoções 

extravagantes para o internauta ou solicitam que se faça uma atualização 

dos seus dados bancários, evitando o cancelamento da conta, por 

exemplo. Ademais, a autora deveria ter, no mínimo, desconfiado do 

“desconto” oferecido, pois um produto que vale aproximadamente R$ 

3.000,00 (três mil reais) ou mais, não poderia estar à venda por apenas R$ 

1.641,12 (um mil, seiscentos e quarenta e um reais e doze centavos). A 

situação configura a negligência da parte autora, não havendo qualquer 

ilicitude no proceder dos requeridos o que afasta o dever de indenizar 

tanto materialmente como moralmente o consumidor. A rigor o caso 

remonta a hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, 

situação que exclui o dever dos requeridos de indenizarem o autor, na 

forma do art.14 § 3°, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, tendo, 

no caso, o rompimento do nexo de causalidade. 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. § 3º O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Logo, se houve fraude, esta não decorreu de 

falha no sistema da primeira requerida, mas sim de culpa exclusiva da 

parte autora, que não observou as cautelas devidas no ato da compra, 

negligenciando o seu dever de verificar a autenticidade do site, bem como 

da própria oferta, comparando o valor do produto com a média do 

mercado, como já dito acima. No sentido dos autos: Reparação de danos 

morais. Internet. Compra de Iphones em site falso (clonado). Fraude 

apurada pela autora após pagamento do boleto bancário. Culpa de terceiro 

e do próprio consumidor. Dever de verificação da autenticidade do 

endereço eletrônico. Evidente desproporcionalidade entre o valor de 

mercado do produto e o anunciado no site "pirata". Ausência de 

responsabilidade da ré. Sentença reformada. (Relator(a): Celso Maziteli 

Neto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5ª Turma Recursal Cível e 

Criminal; Data do julgamento: 17/10/2016; Data de registro: 18/10/2016). 

CONSUMIDOR QUE ADQUIRIU BEM POR VALOR INCOMPATÍVEL, EM SITE 

FALSO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ, QUE NÃO 

TEM COMO FISCALIZAR A INTERNET EM BUSCA DE IMITAÇÕES – DEVER 

DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR, A QUEM CABE VERIFICAR A 

SEGURANÇA DO SITE E OS ENDEREÇOS DE E-MAIL DO QUAL PROVÉM 

AS CONFIRMAÇÕES DE COMPRA – RESSARCIMENTO QUE NÃO SE 

JUSTIFICA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – 

RECURSO NÃO PROVIDO – CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ARBITRO EM R$ 600,00, 

CONDICIONADO O PAGAMENTO AO DISPOSTO NO ART., 98, 

PARÁGRAFO 3º, DO CPC. (TJSP; Recurso Inominado 

1000377-81.2018.8.26.0564; Relator (a): Fabiana Feher Recasens; Órgão 

Julgador: 2ª Turma Cível; N/A - N/A; Data do Julgamento: 25/04/2018; Data 

de Registro: 25/04/2018) COMPRA E VENDA – Ação indenizatória julgada 

improcedente – Aquisição de aparelho celular através do "site" falso – 

Fraude de terceiro – Produto ofertado por valor bem abaixo do 

apresentado no mercado – Falta de cautela do consumidor – Imprudência 

evidente – Providências acauteladoras da ré para evitar este tipo de 

embuste - Prejuízo sofrido que não comporta reparação – Inteligência do 

art. 14, § 3º, II, da Lei 8078/90 - Sentença mantida – Recurso improvido, 

com observação. (TJSP; Apelação 1002582-90.2016.8.26.0358; Relator 

(a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32ª Câmara de 

Direito Privado; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 

25/09/2018; Data de Registro: 25/09/2018). CONSUMIDOR. Fraude 

praticada por terceiro na emissão de boleto através de site de vendas 

falso não implica em defeito interno ao serviço bancário. Considerando 

que o pagamento ocorreu em conformidade com os dados fornecidos pela 

própria correntista e que o pagamento de boleto consiste em ordem de 
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pagamento à vista, ainda que a efetiva compensação interbancária 

somente ocorra posteriormente, não se pode cogitar de falha na não 

realização de estorno antes da conciliação bancária, pois não se trata de 

modalidade em que se possa exigir o estorno (por na realidade depender 

também de anuência do recebedor do crédito).Não há responsabilidade da 

instituição financeira pelo ressarcimento. Não há ato ilícito civil. Recurso 

inominado desprovido. (TJSP; Recurso 1029270-34.2016.8.26.0053; 

Relator (a): Ayrton Vidolin Marques Junior; Órgão Julgador: Turma 

Recursal Cível e Crime; Comarca de Ubatuba ; Data do Julgamento: 

09/03/2018; Data de Registro:12/03/2018). Responsabilidade do 

consumidor. Fraude na Internet. Compra realizada por meio de acesso a 

link fornecido em e-mail falso. Inexistência de relação jurídica entre as 

partes. Culpa exclusiva do consumidor. Recurso provido. (TJSP; Recurso 

Inominado 0034399-14.2017.8.26.0114; Relator (a): Roberta Cristina 

Morão; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível; N/A - N/A; Data do Julgamento: 

24/10/2018; Data de Registro: 25/10/2018) Sendo assim, pela falta de 

comprovação de um negócio jurídico existente entre as partes, 

compreendo como inadequado o pedido de ressarcimento pelos danos 

materiais e a condenação por danos morais. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, assim o fazendo com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. - DETERMINO A 

RETIFICAÇÃO do polo ativo para constar BANCO BRADESCO S/A. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-50.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI BORGES MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010279-50.2016.8.11.0038 REQUERENTE: GRACIELI BORGES MARIA 

REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO proposta por GRACIELI BORGES 

MARIA em face de B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO e BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Defiro a retificação do polo ativo para constar BANCO BRADESCO S/A. 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco 

Bradesco S/A, haja vista que constou como emitente do boleto. Passo, 

assim, à análise do mérito propriamente dito. Em síntese, alega a parte 

autora que adquiriu aparelho de telefone celular na data de 18/08/2016, 

efetuou o pagamento, entretanto o aparelho não lhe foi entregue. 

Requereu a condenação da ré, na obrigação de fazer consistente na 

entrega do aparelho celular: IPHONE 6S PLUS 64GB OURO ROSA TELA 

5.5 IOS 9 4G 12 MP- APPLE (Pedido n° 02- 577786992), bem condenação 

da ré a lhe indenizar por danos morais. A tutela de urgência foi indeferida 

(id. 5369833). A ré foi devidamente citada e apresentou contestação, 

alegando em síntese, ausência de responsabilidade, tendo em vista que a 

autora foi vítima de fraude, de modo que o pagamento efetuado não foi 

creditado na conta da ré; que o aparelho foi adquirido por valor inferior ao 

de mercado. Pugnou pela improcedência dos pedidos. Após análise dos 

documentos anexados ao processo, entendo que no mérito a pretensão é 

improcedente. Na busca da verdade dos fatos objetos da demanda, o 

Código de Processo Civil estabelece regras de distribuição do ônus da 

prova. Atribuído o ônus de provar à parte a alegação levada a efeito, em 

caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, acarreta como 

consequência a conclusão negativa no convencimento judicial acerca de 

sua ocorrência no mundo fático (verdade formal). Segundo os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Junior acerca do ônus da prova: 

“(...) consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade 

dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um deve de 

provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do 

adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco 

de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a 

existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela 

jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não 

provado é o mesmo que fato inexistente” (Curso de Direito Processual 

Civil, v. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 281). Segundo o artigo 

373, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil, cabem às partes a 

comprovação de suas alegações, impondo ao autor a prova dos fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu a prova dos fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos do direito do autor. Assim: O caput do art. 373 

assegura a regra clássica de atribuição do ônus da prova: ao autor, cabe 

o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito; ao réu, o ônus da 

prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. (BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 

Vol. Único. São Paulo: Saraiva, 2015.) Nesse diapasão, conclui-se que a 

requerente não comprovou as alegações narradas na inicial. Isto porque, 

conforme se verificou por meio das provas juntadas aos autos, não 

demonstrou a parte requerente que a compra foi realmente efetuada no 

site da primeira requerida. A parte autora aduziu que adquiriu no site da 

primeira requerida um aparelho celular, pagando o preço através de boleto 

emitido pelo último requerido. Não recebeu o produto, verificando, 

posteriormente, que não havia qualquer pedido feito em seu nome. Como já 

dito, cumpre observar que não fora apresentada, pela autora, prova 

alguma de que tenha efetivamente realizado compra no site oficial da 

primeira requerida, tampouco de que, em algum momento posterior à 

compra, tenha dela recebido a informação de que a compra existia, ao 

contrário. Assim, a ocorrência de fraude restou incontroversa, acessando 

a autora site de vendas falso, com o uso do logotipo e características de 

venda eletrônica realizada pela primeira requerida, no caso em questão o 

site das Lojas Americanas. Quitou boleto bancário falso, emitido por Banco 

Bradesco, figurando como beneficiário "americanas.com e B2W 

Companhia Digital". Destarte, a própria conduta da requerente originou a 

situação narrada na inicial, uma vez que não adotou as cautelas 

necessárias. Restou claro pela prova coligida que o requerente foi vítima 

de um golpe aplicado por terceiro. Esse tipo de golpe se dá por meio de 

websites ou e-mails falsos, que emulam a imagem de uma empresa 

famosa e confiável para chamar a atenção das vítimas. Normalmente, os 

conteúdos dos sites ou e-mails com "phishing" prometem promoções 

extravagantes para o internauta ou solicitam que se faça uma atualização 

dos seus dados bancários, evitando o cancelamento da conta, por 

exemplo. Ademais, a autora deveria ter, no mínimo, desconfiado do 

“desconto” oferecido, pois um produto que vale aproximadamente R$ 

3.000,00 (três mil reais) ou mais, não poderia estar à venda por apenas R$ 

1.641,12 (um mil, seiscentos e quarenta e um reais e doze centavos). A 

situação configura a negligência da parte autora, não havendo qualquer 
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ilicitude no proceder dos requeridos o que afasta o dever de indenizar 

tanto materialmente como moralmente o consumidor. A rigor o caso 

remonta a hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, 

situação que exclui o dever dos requeridos de indenizarem o autor, na 

forma do art.14 § 3°, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, tendo, 

no caso, o rompimento do nexo de causalidade. 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. § 3º O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Logo, se houve fraude, esta não decorreu de 

falha no sistema da primeira requerida, mas sim de culpa exclusiva da 

parte autora, que não observou as cautelas devidas no ato da compra, 

negligenciando o seu dever de verificar a autenticidade do site, bem como 

da própria oferta, comparando o valor do produto com a média do 

mercado, como já dito acima. No sentido dos autos: Reparação de danos 

morais. Internet. Compra de Iphones em site falso (clonado). Fraude 

apurada pela autora após pagamento do boleto bancário. Culpa de terceiro 

e do próprio consumidor. Dever de verificação da autenticidade do 

endereço eletrônico. Evidente desproporcionalidade entre o valor de 

mercado do produto e o anunciado no site "pirata". Ausência de 

responsabilidade da ré. Sentença reformada. (Relator(a): Celso Maziteli 

Neto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5ª Turma Recursal Cível e 

Criminal; Data do julgamento: 17/10/2016; Data de registro: 18/10/2016). 

CONSUMIDOR QUE ADQUIRIU BEM POR VALOR INCOMPATÍVEL, EM SITE 

FALSO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ, QUE NÃO 

TEM COMO FISCALIZAR A INTERNET EM BUSCA DE IMITAÇÕES – DEVER 

DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR, A QUEM CABE VERIFICAR A 

SEGURANÇA DO SITE E OS ENDEREÇOS DE E-MAIL DO QUAL PROVÉM 

AS CONFIRMAÇÕES DE COMPRA – RESSARCIMENTO QUE NÃO SE 

JUSTIFICA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – 

RECURSO NÃO PROVIDO – CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ARBITRO EM R$ 600,00, 

CONDICIONADO O PAGAMENTO AO DISPOSTO NO ART., 98, 

PARÁGRAFO 3º, DO CPC. (TJSP; Recurso Inominado 

1000377-81.2018.8.26.0564; Relator (a): Fabiana Feher Recasens; Órgão 

Julgador: 2ª Turma Cível; N/A - N/A; Data do Julgamento: 25/04/2018; Data 

de Registro: 25/04/2018) COMPRA E VENDA – Ação indenizatória julgada 

improcedente – Aquisição de aparelho celular através do "site" falso – 

Fraude de terceiro – Produto ofertado por valor bem abaixo do 

apresentado no mercado – Falta de cautela do consumidor – Imprudência 

evidente – Providências acauteladoras da ré para evitar este tipo de 

embuste - Prejuízo sofrido que não comporta reparação – Inteligência do 

art. 14, § 3º, II, da Lei 8078/90 - Sentença mantida – Recurso improvido, 

com observação. (TJSP; Apelação 1002582-90.2016.8.26.0358; Relator 

(a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32ª Câmara de 

Direito Privado; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 

25/09/2018; Data de Registro: 25/09/2018). CONSUMIDOR. Fraude 

praticada por terceiro na emissão de boleto através de site de vendas 

falso não implica em defeito interno ao serviço bancário. Considerando 

que o pagamento ocorreu em conformidade com os dados fornecidos pela 

própria correntista e que o pagamento de boleto consiste em ordem de 

pagamento à vista, ainda que a efetiva compensação interbancária 

somente ocorra posteriormente, não se pode cogitar de falha na não 

realização de estorno antes da conciliação bancária, pois não se trata de 

modalidade em que se possa exigir o estorno (por na realidade depender 

também de anuência do recebedor do crédito).Não há responsabilidade da 

instituição financeira pelo ressarcimento. Não há ato ilícito civil. Recurso 

inominado desprovido. (TJSP; Recurso 1029270-34.2016.8.26.0053; 

Relator (a): Ayrton Vidolin Marques Junior; Órgão Julgador: Turma 

Recursal Cível e Crime; Comarca de Ubatuba ; Data do Julgamento: 

09/03/2018; Data de Registro:12/03/2018). Responsabilidade do 

consumidor. Fraude na Internet. Compra realizada por meio de acesso a 

link fornecido em e-mail falso. Inexistência de relação jurídica entre as 

partes. Culpa exclusiva do consumidor. Recurso provido. (TJSP; Recurso 

Inominado 0034399-14.2017.8.26.0114; Relator (a): Roberta Cristina 

Morão; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível; N/A - N/A; Data do Julgamento: 

24/10/2018; Data de Registro: 25/10/2018) Sendo assim, pela falta de 

comprovação de um negócio jurídico existente entre as partes, 

compreendo como inadequado o pedido de ressarcimento pelos danos 

materiais e a condenação por danos morais. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, assim o fazendo com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. - DETERMINO A 

RETIFICAÇÃO do polo ativo para constar BANCO BRADESCO S/A. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-55.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO MIGUEL DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

CLEONICE EGIDIA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO DA CRUZ OAB - MT0020475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000455-55.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CLEONICE EGIDIA DA SILVA 

NASCIMENTO, SILVIO MIGUEL DO NASCIMENTO REQUERIDO: FEMINA 

PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por CLEONICE EGIDIA DA SILVA NASCIMENTO e SILVIO 

MIGUEL DO NASCIMENTO em desfavor de FEMINA PRESTADORA DE 

SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA. Relatório dispensado, conforme 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. Em síntese sustenta a parte autora que seu feto 

foi diagnosticado com ANENCEFALIA, dirigindo até a cidade de Cuiabá-MT, 

sendo que na Clínica Ultravision foi submetida a exames de 

Ultrassonografia Obstetra do 1º trimestre, com resultado definitivo de 

presença de Ucrânia em evolução para Anencefalia. Aduz que em 

11/04/2017 dirigiram-se ao hospital requerido, sendo atendidos pela Dra. 

Fernanda Monteiro Siqueira Juveniz, CRM-MT 5614, onde ela, ao analisar 

todos os exames e orientar o casal, encaminhou a paciente, ora 

Requerente, para a equipe de Plantão parto Adequado, para interrupção 

eletiva da gestação aos cuidados do plantão, contudo aduz que o referido 

procedimento foi negado pelos médicos Dr. Bicudo e Dr. Laerte, sendo 

tratados com descaso e palavras de baixo calão, gerando danos de 

ordem moral. Em defesa a requerida alega que prestou o devido 

atendimento com base na literatura médica e em nenhum momento fora 

proferida qualquer palavra de baixo calão pelo Dr. Bicudo, não juntado 

qualquer prova da alegação na inicial, não havendo que se falar em danos 

morais. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 
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controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Entendo que o acervo probatório 

colacionado com a petição inicial é insuficiente para amparar o direito 

perseguido pelos requerentes. A autora afirma que foi tratada com 

descaso e palavras de baixo calão pelos médicos da requerida, já tendo 

inclusive passado pelos procedimentos pré-operatórios quando o 

procedimento fora negado, contudo não anexa nos autos nenhuma prova 

de suas alegações. Aduz requerente em impugnação “que não importa o 

procedimento se emergencial ou não, o que se discute é a forma 

desrespeitosa em que os Requerentes foram dispensados”, contudo não 

faz nenhuma prova do referido tratamento/descaso. A norma processual 

civil além de distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos 

a sua não desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar 

quem suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o 

fato. A doutrina aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não 

desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de 

improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus).” 

(Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - 

São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus 

probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma 

regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de 

julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das 

partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, 

respectivamente. Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora e declaro, com 

isso, RESOLVIDO O MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso I, 

do CPC. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-55.2017.8.11.0038
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO DA CRUZ OAB - MT0020475A (ADVOGADO(A))
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FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000455-55.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CLEONICE EGIDIA DA SILVA 

NASCIMENTO, SILVIO MIGUEL DO NASCIMENTO REQUERIDO: FEMINA 

PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por CLEONICE EGIDIA DA SILVA NASCIMENTO e SILVIO 

MIGUEL DO NASCIMENTO em desfavor de FEMINA PRESTADORA DE 

SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA. Relatório dispensado, conforme 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. Em síntese sustenta a parte autora que seu feto 

foi diagnosticado com ANENCEFALIA, dirigindo até a cidade de Cuiabá-MT, 

sendo que na Clínica Ultravision foi submetida a exames de 

Ultrassonografia Obstetra do 1º trimestre, com resultado definitivo de 

presença de Ucrânia em evolução para Anencefalia. Aduz que em 

11/04/2017 dirigiram-se ao hospital requerido, sendo atendidos pela Dra. 

Fernanda Monteiro Siqueira Juveniz, CRM-MT 5614, onde ela, ao analisar 

todos os exames e orientar o casal, encaminhou a paciente, ora 

Requerente, para a equipe de Plantão parto Adequado, para interrupção 

eletiva da gestação aos cuidados do plantão, contudo aduz que o referido 

procedimento foi negado pelos médicos Dr. Bicudo e Dr. Laerte, sendo 

tratados com descaso e palavras de baixo calão, gerando danos de 

ordem moral. Em defesa a requerida alega que prestou o devido 

atendimento com base na literatura médica e em nenhum momento fora 

proferida qualquer palavra de baixo calão pelo Dr. Bicudo, não juntado 

qualquer prova da alegação na inicial, não havendo que se falar em danos 

morais. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Entendo que o acervo probatório 

colacionado com a petição inicial é insuficiente para amparar o direito 

perseguido pelos requerentes. A autora afirma que foi tratada com 

descaso e palavras de baixo calão pelos médicos da requerida, já tendo 

inclusive passado pelos procedimentos pré-operatórios quando o 

procedimento fora negado, contudo não anexa nos autos nenhuma prova 

de suas alegações. Aduz requerente em impugnação “que não importa o 

procedimento se emergencial ou não, o que se discute é a forma 

desrespeitosa em que os Requerentes foram dispensados”, contudo não 

faz nenhuma prova do referido tratamento/descaso. A norma processual 

civil além de distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos 

a sua não desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar 

quem suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o 

fato. A doutrina aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não 

desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de 

improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus).” 

(Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - 

São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus 

probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma 

regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de 

julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das 

partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, 

respectivamente. Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora e declaro, com 

isso, RESOLVIDO O MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso I, 

do CPC. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 
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Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010307-52.2015.8.11.0038 REQUERENTE: WELLITON HENRIQUE 

ALVES DE SOUZA REQUERIDO: TERRA NETWORKS BRASIL Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 53, caput, c/c 

CPC e NCPC -, tendo como partes WELLITON HENRIQUE ALVES DE 

SOUZA e TERRA NETWORKS BRASIL S/A, em que, após o trânsito em 

julgado a parte requerida/devedora realizou o pagamento do débito à 

credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O fato de a parte requerida/executada ter quitado sua 

dívida configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o 

processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi 

o alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário e do advogado 

do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010307-52.2015.8.11.0038 REQUERENTE: WELLITON HENRIQUE 

ALVES DE SOUZA REQUERIDO: TERRA NETWORKS BRASIL Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 53, caput, c/c 

CPC e NCPC -, tendo como partes WELLITON HENRIQUE ALVES DE 

SOUZA e TERRA NETWORKS BRASIL S/A, em que, após o trânsito em 

julgado a parte requerida/devedora realizou o pagamento do débito à 

credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O fato de a parte requerida/executada ter quitado sua 

dívida configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o 

processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi 

o alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário e do advogado 

do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-04.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS OLIVEIRA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))
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BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000094-04.2018.8.11.0038 REQUERENTE: DOUGLAS OLIVEIRA RIOS 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes DOUGLAS OLIVEIRA 

RIOS e LOJAS RENNER S.A., em que, no decorrer do procedimento, a 

parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do beneficiário e do advogado do beneficiário, que 

tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000094-04.2018.8.11.0038 REQUERENTE: DOUGLAS OLIVEIRA RIOS 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes DOUGLAS OLIVEIRA 

RIOS e LOJAS RENNER S.A., em que, no decorrer do procedimento, a 

parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do beneficiário e do advogado do beneficiário, que 

tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-77.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

M R NEVES DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISIELI GONCALVES MERINO OAB - MT23076/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANO MARCELO DE LARA FLORES (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. 1000363-77.2017.8.11.0038 REQUERENTE: M R NEVES DE OLIVEIRA - 

ME REQUERIDO: REGIANO MARCELO DE LARA FLORES PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA proposta 

por M R NEVES DE OLIVEIRA - ME em face de REGIANO MARCELO DE 

LARA FLORES, em que foi REQUERIDO pela parte reclamante a 

DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido. Verifica-se 

que a parte autora anexou pedido de desistência antes da citação da 

parte requerida (id. 16075502). A desistência do prosseguimento do 

processo, corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação 

do status alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 
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implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante M R NEVES DE 

OLIVEIRA - ME (id. 16075502), ACOLHO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-60.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DE OLIVEIRA XAROPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000390-60.2017.8.11.0038 REQUERENTE: REGINA DE OLIVEIRA 

XAROPA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO RECLAMATÓRIA proposta por REGINA DE OLIVEIRA XAROPA, em 

face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, em 

que foi REQUERIDO pela parte reclamante a DESISTÊNCIA DOS 

PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido. Verifica-se que a parte autora 

não foi encontrada pelo oficial de justiça, sendo informado que este não 

reside mais nesta urbe (id. 14316096). A desistência do prosseguimento 

do processo, corolário do princípio da disponibilidade, consiste na 

abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento da 

demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, diversamente do procedimento 

comum ordinário, no Juizado Especial Cível é prescindível a 

a n u ê n c i a / c o n s e n t i m e n t o  d a  p a r t e  a d v e r s a  p a r a  o 

reconhecimento/homologação da desistência. Nesses termos, Enunciado 

n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ, e a sua 

nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 90 - A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em vista a 

manifestação expressa da parte reclamante REGINA DE OLIVEIRA 

XAROPA (14316096), ACOLHO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, 

parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da parte 

adversa. P. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do disposto 

no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-60.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DE OLIVEIRA XAROPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000390-60.2017.8.11.0038 REQUERENTE: REGINA DE OLIVEIRA 

XAROPA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO RECLAMATÓRIA proposta por REGINA DE OLIVEIRA XAROPA, em 

face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, em 

que foi REQUERIDO pela parte reclamante a DESISTÊNCIA DOS 

PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido. Verifica-se que a parte autora 

não foi encontrada pelo oficial de justiça, sendo informado que este não 

reside mais nesta urbe (id. 14316096). A desistência do prosseguimento 

do processo, corolário do princípio da disponibilidade, consiste na 

abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento da 

demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, diversamente do procedimento 

comum ordinário, no Juizado Especial Cível é prescindível a 

a n u ê n c i a / c o n s e n t i m e n t o  d a  p a r t e  a d v e r s a  p a r a  o 

reconhecimento/homologação da desistência. Nesses termos, Enunciado 

n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ, e a sua 

nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 90 - A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em vista a 

manifestação expressa da parte reclamante REGINA DE OLIVEIRA 

XAROPA (14316096), ACOLHO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, arts. 200, 

parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 
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assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da parte 

adversa. P. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do disposto 

no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000007-82.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

da parte credora/exequente para ciência e manifestação acerca da 

vinculação dos valores.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-15.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA VIEIRA DE CASTRO FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do RECURSO INOMINADO interposto 

nos autos. Diante disso, INTIMO a recorrida para apresentar contrarrazões 

ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010242-23.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE JESUS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade dos Embargos de Declaração opostos 

nos autos. Diante disso, INTIMO a embargada para, querendo, apresentar 

impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-18.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a recorrida para apresentar contrarrazões ao 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-45.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EMER FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a recorrida para apresentar contrarrazões ao 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-23.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a recorrida para apresentar contrarrazões ao 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-25.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade dos Embargos de Declaração opostos 

nos autos. Diante disso, INTIMO a parte embargada para apresentar 

impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-05.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TIAGO GOMIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F M C CENTER CAR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a recorrida para apresentar contrarrazões ao 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-76.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RECHIELLI PEREIRA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do RECURSO INOMINADO interposto 

nos autos. Diante disso, INTIMO a recorrida para apresentar contrarrazões 

ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-16.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a recorrida para apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-88.2010.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI JOSE TOSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANEJAR INFORMATICA E CERTIFICACAO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA CARRAO WOLSCHICK OAB - RS0066897A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010109-88.2010.8.11.0038 REQUERENTE: EDNEI JOSE TOSTA 

RODRIGUES REQUERIDO: PLANEJAR INFORMATICA E CERTIFICACAO 

LTDA. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, 

art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes EDNEI JOSE TOSTA RODRIGUES e 

PLANEJAR INFORMATICA E CERTIFICACAO LTDA., em que, no decorrer 

do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento forçado do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada, uma vez que nada apresentou sobre a existência 

de eventual saldo remanescente. É o necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado 

sua dívida faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, 

pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 6 de dezembro de 2018 - 

17:21:20. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-88.2010.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI JOSE TOSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANEJAR INFORMATICA E CERTIFICACAO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA CARRAO WOLSCHICK OAB - RS0066897A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010109-88.2010.8.11.0038 REQUERENTE: EDNEI JOSE TOSTA 

RODRIGUES REQUERIDO: PLANEJAR INFORMATICA E CERTIFICACAO 

LTDA. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, 

art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes EDNEI JOSE TOSTA RODRIGUES e 

PLANEJAR INFORMATICA E CERTIFICACAO LTDA., em que, no decorrer 

do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento forçado do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada, uma vez que nada apresentou sobre a existência 

de eventual saldo remanescente. É o necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado 

sua dívida faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, 

pois o fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, 

DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 6 de dezembro de 2018 - 

17:21:20. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-30.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA NEIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000144-30.2018.8.11.0038 REQUERENTE: RUBIA MARA NEIVA 

REQUERIDO: WAL MART BRASIL LTDA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes RUBIA MARA 

NEIVA e WAL MART BRASIL LTDA., em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica 

prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), 

expedindo o necessário. Diante do pedido expresso, expedi o alvará 

judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de dezembro de 2018 - 

10:17:33. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-30.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA NEIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000144-30.2018.8.11.0038 REQUERENTE: RUBIA MARA NEIVA 

REQUERIDO: WAL MART BRASIL LTDA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes RUBIA MARA 

NEIVA e WAL MART BRASIL LTDA., em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica 

prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), 

expedindo o necessário. Diante do pedido expresso, expedi o alvará 

judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de dezembro de 2018 - 

10:17:33. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-43.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

da Defensoria Pública para completar a juntada da Impugnação à 

Contestação ID 16729447, pois não foram anexados os documentos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23081 Nr: 1874-11.2009.811.0038

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Leandro da Costa - 

OAB:86161/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT - 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT-14258 - A

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO no arquivo definitivo em que a instituição financeira 

reclamada pugnou pelo desarquivamento e expedição de alvará judicial de 

levantamento em seu favor, contudo a pesquisa realizada no sistema 

SisconDJ retornou negativa para a existência de valores disponíveis, pois 
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zeradas as contas vinculadas e já expedidos por quem me antecedeu, 

razão pela qual indeferi os pedidos e determinei o retorno dos autos ao 

arquivo.

Ocorre que a parte, novamente, peticionou a alegou existir importe nos 

autos depositado em conta bancária da Caixa Econômica Federal - CAIXA, 

instituição financeira que não é usualmente destinatária das quantias da 

Justiça Estadual de Mato Grosso.

Após foi determinado a expedição de ofício ao Departamento da Conta 

Única, enviando-lhe cópias reprográficas das fls. 214, 215, 242 e 242v, 

para realização de esclarecimento sobre possível forma de vincular e 

disponibilizar a quantia para a parte e, em sendo necessário, que fosse 

oficiado à instituição financeira indicada para que adote as providências 

necessárias a disponibilizar a quantia no processo, que em resposta 

informou que o valor já está vinculado e foi resgatado por alvará no 

próprio processo, não sendo possível vincular novamente.

Isso posto, diante de resposta do Departamento da Conta Única, 

DETERMINO vista dos autos a parte requerida para se manifestar, no 

prazo de 5 (cinco) dias da intimação in albis, DETERMINO que retorne o 

processo ao arquivo, sem prejuízo de providência outra futura. Intime.

Cumpra.

Às providências.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45704 Nr: 1407-92.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide Pinto

 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:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Ante a impugnação ao cumprimento de sentença juntada as fls. 

107/110, alegando o excesso na execução dos valores, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

II - Caso a parte exequente concorde expressamente com a impugnação 

apresentada, DETERMINO que expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja igual ou superior a 60 salários mínimos) 

/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior a 60 

salários mínimos) e, após a expedição e antes de encaminhamento ao TRF 

1ª Região, que INTIME-SE as partes do teor do ofício requisitório.

Faça-o nos termos da Portaria (PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 

do TRF1 e Resoluções n. 541, de 18 de janeiro de 2007, n. 168, de 5 de 

dezembro de 2011 e n. 405, de 9 de junho de 2016), todas do Conselho da 

Justiça Federal, assim como considerando a Emenda Constitucional n. 62, 

de 9 de dezembro de 2009.

Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a sua 

remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

(art. 100, CF e art. 535, § 3º, CPC.

III – Diversamente, considerando a divergência entre os cálculos 

apresentados pelas partes, REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial 

para que proceda a elaboração do cálculo da dívida, observando a 

sentença proferida as fls. 91/94.

Confeccionado o cálculo, INTIMEM-SE as partes em litígio para 

manifestação em 05 (cinco) dias, valendo o silêncio como concordância.

IV – Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 07 de setembro de 2017.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito em Cooperação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1429 Nr: 46-02.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Matos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Oliveira 

Rocha - OAB:7112/MS, Reinaldo de Oliveira - OAB:Mat. 310453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Matias de Oliveira - 

OAB:2226/MT

 Em cumprimento ao determinado, venho por meio deste proceder a 

intimação do advogado constituído da parte executada acerca da penhora 

realizada, para, querendo, no prazo legal, opor embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44899 Nr: 817-18.2014.811.0026

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izadora Tobias da Silva Damasceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lisanete Pinto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciela Tobias Damasceno e 

Silva - OAB:MT/17.022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 Em cumprimento ao determinado, venho por meio deste proceder a 

intimação da parte autora por meio de seu advogado, para, querendo, 

apresentar defesa no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42006 Nr: 2264-12.2012.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Rodrigues da Costa

 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: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 Tendo em vista que o Requisitório de Pequeno Valor – RPV expedido 

possui o valor próximo AO LIMITE DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

intimo a parte autora, por meio do seu procurador legalmente constituído 

para manifestar expressamente SE POSSUI INTERESSE OU NÃO, DE 

RENUNCIAR EVENTUAIS VALORES EXCEDENTES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43749 Nr: 1957-24.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - OAB:

 Tendo em vista que o Requisitório de Pequeno Valor – RPV expedido 

possui o valor próximo AO LIMITE DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

intimo a parte autora, por meio do seu procurador legalmente constituído 

para manifestar expressamente SE POSSUI INTERESSE OU NÃO, DE 

RENUNCIAR EVENTUAIS VALORES EXCEDENTES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40274 Nr: 54-85.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Gabriel Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA COSTA NAVES - OAB:

 Tendo em vista que o Requisitório de Pequeno Valor – RPV expedido 

possui o valor próximo AO LIMITE DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 
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intimo a parte autora, por meio do seu procurador legalmente constituído 

para manifestar expressamente SE POSSUI INTERESSE OU NÃO, DE 

RENUNCIAR EVENTUAIS VALORES EXCEDENTES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42002 Nr: 2260-72.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celestina Benedita de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO em fase de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (art. 497 e ss. c/c art. 513, CPC), em desfavor do Instituto 

Nacional do Serviço Social – INSS, que seja fundada em título judicial ou 

extrajudicial.

II. Instado a se manifestar, o Instituto apresentou o cálculo dos valores 

devido, oportunidade em que a exequente concordou com os cálculos 

apresentados, razão pela qual, DETERMINO expeça-se ofício requisitório 

de Precatório (créditos cujo valor seja igual ou superior a 60 salários 

mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior 

a 60 salários mínimos) e, após a expedição e antes de encaminhamento ao 

TRF 1ª Região, INTIMEM-SE as partes do teor do ofício requisitório.

Faça-o nos termos da Portaria (PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 

do TRF1, Resolução n. 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da 

Justiça Federal, Resolução n. 168, de 5 de dezembro de 2011, do 

Conselho da Justiça Federal), e considerando o disposto na Resolução 

168/2011 do Conselho de Justiça Federal.

III. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a sua 

remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

(art. 100, CF e art. 535, §3º, I, CPC).

IV. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49659 Nr: 1666-53.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Izidoro Olkoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elias bernardo souza - OAB:

 II – DEIXO de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, posto que 

da atenta análise dos autos verifica-se a existência de interrupção do 

prazo prescricional.III – DEFIRO o pedido de cumprimento da pena no 

regime semiaberto, posto que a disposição prevista no artigo 2º, parágrafo 

1º, da Lei 8.072/1990, de fixação de regime inicial fechado para os crimes 

hediondos, foi declarada inconstitucional.Nessa senda, considerando o 

quantitativo da pena arbitrada em sentença condenatória (06 anos de 

reclusão) e a ausência de circunstancias judiciais desfavoráveis, o pedido 

de cumprimento da pena em regime semiaberto merece acolhimento.IV – 

INDEFIRO, por outro lado, o pedido de cumprimento da pena em regime 

domiciliar, posto que, no Estado de Mato Grosso, inexiste estabelecimento 

adequado ao regime semiaberto com vagas disponíveis, tais como colônia 

penal agrícola ou industrial, sem notícias de nenhum em regular 

funcionamento. Consequentemente, o recuperando, frise-se, no regime 

semiaberto, na verdade, passará a descontar a sua pena com as regras 

semelhantes às do livramento condicional, pois também inexiste instalado 

regime aberto na Comarca ou nas circunvizinhas, o que não deixa de ser 

o plus a ser considerado e respeitado por ele.Logo, prejudicial o 

cumprimento de pena em regime domiciliar.V - DESIGNO audiência 

admonitória para o DIA 22 (VINTE E DOIS) DE JANEIRO DE 2019, às 

14H50MIN.V I  -  Cumpra  a  Sec re ta r ia  as  segu in tes 

providências:a)EXPEÇA-SE contramandado de prisão em favor do 

apenado;b)CERTIFIQUE-SE quanto a existência de outros executivos de 

pena em desfavor do recuperando;c)PROCEDAM-SE os cálculos de 

liquidação da pena privativa de liberdade e de multa, observando eventual 

detração da pena;d)INTIME-SE o(a) recuperando(a), por meio de seu 

advogado, posto que não fora indicado o endereço completo do 

recuperando. Advirta-se que a ausência na solenidade processual poderá 

ensejar nova ordem de prisão;e)CIÊNCIA ao Ministério Público e a defesa 

técnica.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-03.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

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. 1000284-03.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.211,85 POLO ATIVO: Nome: ELISANGELA APARECIDA FERNANDES 

Endereço: rua joao jose de almeida, 630, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK 

S.A., 1111, AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01311-920 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 18 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-03.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

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. 1000284-03.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.211,85 POLO ATIVO: Nome: ELISANGELA APARECIDA FERNANDES 

Endereço: rua joao jose de almeida, 630, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK 

S.A., 1111, AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01311-920 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 
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sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 18 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-91.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

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. 1000207-91.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

11.721,25 POLO ATIVO: Nome: JOSE MILTON LIMA DE ALMEIDA 

Endereço: rua q, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK S.A., 1111, AVENIDA 

PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 18 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-91.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

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. 1000207-91.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

11.721,25 POLO ATIVO: Nome: JOSE MILTON LIMA DE ALMEIDA 

Endereço: rua q, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK S.A., 1111, AVENIDA 

PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 18 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-93.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

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. 1000278-93.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.451,10 POLO ATIVO: Nome: MARIA ISABEL PERES CASTILHO 

Endereço: rua oscar josset, 06, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK 

S.A., 1111, AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01311-920 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 18 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-93.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

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. 1000278-93.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.451,10 POLO ATIVO: Nome: MARIA ISABEL PERES CASTILHO 

Endereço: rua oscar josset, 06, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK 

S.A., 1111, AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01311-920 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 18 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 
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pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-78.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

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. 1000279-78.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.670,78 POLO ATIVO: Nome: MARIA ISABEL PERES CASTILHO 

Endereço: rua oscar josset, 06, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK 

S.A., 1111, AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01311-920 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 18 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-78.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

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. 1000279-78.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.670,78 POLO ATIVO: Nome: MARIA ISABEL PERES CASTILHO 

Endereço: rua oscar josset, 06, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK 

S.A., 1111, AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01311-920 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 18 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-63.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

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. 1000280-63.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.195,55 POLO ATIVO: Nome: MARIA ISABEL PERES CASTILHO 

Endereço: rua oscar josset, 06, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK 

S.A., 1111, AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01311-920 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 18 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-63.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

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. 1000280-63.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.195,55 POLO ATIVO: Nome: MARIA ISABEL PERES CASTILHO 

Endereço: rua oscar josset, 06, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK 

S.A., 1111, AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01311-920 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 18 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000281-48.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

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. 1000281-48.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.251,95 POLO ATIVO: Nome: MARIA ISABEL PERES CASTILHO 

Endereço: rua oscar josset, 06, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK 

S.A., 1111, AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01311-920 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 18 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-48.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

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. 1000281-48.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.251,95 POLO ATIVO: Nome: MARIA ISABEL PERES CASTILHO 

Endereço: rua oscar josset, 06, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK 

S.A., 1111, AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01311-920 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 18 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-19.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOHN JOHNSON RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

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. 1000561-19.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 19.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LINDOHN JOHNSON 

RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO Endereço: RUA UM, S, SÃO 

MATHEUS, 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): LINDOHN JOHNSON RODRIGUES DA SILVA 

NASCIMENTO 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: 20/02/2019 

Hora: 08:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 18 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-76.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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. 1000499-76.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

7.600,00 POLO ATIVO: Nome: CELINA PEREIRA RODRIGUES Endereço: 

Rua Presidente Getulio Vargas, nº 124, 124, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG Endereço: 

CONDOMÍNIO SÃO LUIZ, 1830, AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO 

KUBITSCHEK 1830, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04543-900 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

Ato / Negócio Jurídico]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificada, para, querendo, apresente impugnação à contestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 18 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-54.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR OLIVEIRA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

 

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. 1000494-54.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

38.160,00 POLO ATIVO: Nome: JOSIMAR OLIVEIRA BOTELHO Endereço: 

RUA ESMERALDA, 816, JARDIM PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: AV. GETÚLIO 

VARGAS, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Nome: BOA VISTA SERVICOS 

S.A. Endereço: AVENIDA TAMBORÉ, 267, ED. CANOPUS - C. ALPHAVILLE 

PAVMTO11-12-13-14-15, TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 06460-000 

ESPÉCIE: [COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificada, para, querendo, apresente impugnação à contestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 18 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59210 Nr: 128-11.2016.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando o processo, verifico que o feito foi extinto com fundamento 

no abandono da causa (ref. 54).

Contudo, consoante informado pela parte requerente e em análise ao 

processo, constato que esta efetivamente não foi intimada pessoalmente 

para dar prosseguimento ao feito.

 Ante o exposto, em sede de Juízo de RETRATAÇÃO, nos termos do art. 

485, § 7º, do Código de Processo Civil, REVOGO a sentença prolatada 

retro e determino o prosseguimento do processo.

No mais, intime-se o requerente, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78766 Nr: 3955-59.2018.811.0088

 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: PAULO LEMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME, DERIANE DE JESUS DOS 

SANTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS ME, 

DERIANE DE JESUS SANTOS, RONNY VON DEMETRIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte requerida para que:a) No prazo de 15 (quinze dias) 

oferecer defesa, sob pena de revelia, consoante previsão do artigo 344 

do CPC, ressalvadas as hipóteses do artigo 345 do mesmo diploma;b) 

Apresentada contestação no prazo acima, intime-se a parte autora a 

impugná-la no prazo de quinze dias (arts. 350 e 351 do CPC).c) Na 

sequência, intimem-se as partes a especificar as provas que 

eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 

concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Prazo: quinze dias.Após, conclusos para saneamento.Intimações e 

diligências necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78230 Nr: 3583-13.2018.811.0088

 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: CUSTODIO FERREIRA DA COSTA, TEREZINHA DA 

CUNHA TRINDADE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DA SILVA, MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido do advogado dos autores. Designo nova data para 

audiência de conciliação, a ser realizada pela conciliadora deste Juízo, 

para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 15:00. Justifico a data em razão da 

lotada pauta de audiências deste juízo.

 Cumpram-se as determinações constantes da decisão inicial, citando e 

intimando as partes, com as advertências legais.

Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80048 Nr: 4790-47.2018.811.0088

 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: SIDNEI CORDEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo da lei.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70936 Nr: 4702-43.2017.811.0088

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AGNALDO BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido, formulado pelo 

requerente Agnaldo Barbosa de Oliveira. Com o pedido, apresentou 

documentação do veículo.

 À ref. 16, consta ofício do Delegado de Polícia Civil atestando que a 

manutenção da apreensão não se faz necessária.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao acolhimento do 

pedido (ref.20).

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

 O artigo 118 e seguintes, do Código de Processo Penal, traz os requisitos 

para que seja deferida a restituição de bens.

 No caso em apreço, considerando que o requerente comprovou a 

propriedade e tendo em vista que a apreensão do bem não é necessária 

às investigações, defiro o pedido formulado pelo requente e determino a 

restituição da motocicleta, HONDA/CG 125 FAN ES, COR VERMELHA 

PLACA OAT-1145, ano 2011/2011.

Proceda-se ao necessário, devendo ser expedido o respectivo auto de 

restituição ao Agnaldo Barbosa de Oliveira.
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Intime-se o requerente da presente determinação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 P.R.I.

Oportunamente, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 36191 Nr: 934-90.2009.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVINO LOURENÇO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de habilitação da herdeira Terezinha Padilha dos Santos.

Ato contínuo, intime-se a parte autora, por sua advogada, para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Ao mesmo tempo, certifique-se quanto ao cumprimento da determinação 

datada de 06/06/2013, bem como promova à adequação da distribuição do 

presente processo, devendo constar que trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67796 Nr: 2469-73.2017.811.0088

 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: UdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Perante o exposto, julgo PROCEDENTE o presente pedido e decreto o 

divórcio de UÉLINA DOS SANTOS BARBOSA e ALCIMAR DOS SANTOS 

BARBOSA, com fulcro no art. 226, § 6º, da CF/88 e art. 40 da Lei n. 

6.515/77.Outrossim, DECRETO A EXTINÇÃO do processo com resolução 

do mérito, fundado no art. 487, inc. I, do CPC.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja, UÉLINA DOS SANTOS MACHADO.Oficiem-se 

aos Cartórios competentes para as averbações necessárias.Inexistindo 

defensoria pública nesta Comarca e considerando os termos do Ofício 

008/2017/AV/DPG/DP-MT, bem como a citação por edital do requerido e a 

hipossuficiência da parte autora, este Juízo nomeou defensores.Embora 

tenha o advogado a obrigação de prestar assistência aos pobres, ônus 

que lhe é imposto pelas próprias normas éticas de seu Estatuto, não se 

pode negar que quando o profissional presta serviço como defensor 

dativo/curador especial, por força de designação judicial, tem o direito a 

receber do Estado a justa remuneração pelo efetivo exercício do mister, 

não se podendo admitir o trabalho em favor do Estado, que por força de 

preceito constitucional, tem a obrigação precípua de prestar assistência 

judiciária aos necessitados.Assim sendo, arbitro os honorários aos 

advogados nomeados, Dr. Moacir Pereira dos Santos, em 5 (cinco) URH e 

ao Dr. Gilson Hideo Tacada, em 04 (quatro) URH, que deverão ser 

custeados pelo Estado de Mato Grosso, mediante expedição de certidões 

para cobrança a serem requeridas pelos interessados. Anote-se no 

relatório de acordo com o Provimento n° 09/2007 da CGJ e capítulo I, 

Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas. 

Sirva-se a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada).”.Custas remanescentes pela requerente, cuja 

exigência fica suspensa, ante o deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. A intimação do requerido 

deverá ocorrer via edital. Oportunamente, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57506 Nr: 947-79.2015.811.0088

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAOS COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Entretanto, alegam que a dívida se tornou impossível de ser quitada. 

Afirmam que o Banco lançou por anos a cobrança ilegal de comissão de 

permanência, sem qualquer previsão contratual.Assim, tendo em vista as 

alegações dos requeridos, verifico que o Banco requerente se coloca em 

posição de superioridade, pela facilitação dos meios de prova de que 

dispõe, situação que desequilibra a relação de consumo e autoriza a 

inversão do ônus da prova. É muito mais fácil para a instituição financeira 

comprovar que as taxas, juros e encargos do contrato celebrado não 

foram abusivos.Assim, inverto o ônus da prova, com fundamento no art. 

1º c/c art. 6, inciso VIII, ambos da Lei 8078/90, ante a hipossuficiência 

técnica do consumidor.Quanto ao pedido de prova pericial contábil, feito 

pela requerida, entendo impertinente. Com efeito, a requerida não 

demonstrou a imprescindibilidade da realização de mencionada perícia, 

mormente em razão da inversão do ônus da prova ora deferida. Fixo como 

ponto controvertido a abusividade/legalidade de taxas e juros aplicados no 

contrato celebrado entre as partes.Defiro a produção de prova 

documental, por meio dos documentos já apresentados pelas partes.Defiro 

a produção de prova oral postulada pela parte requerida, ficando 

advertida, desde já, que deverá providenciar o comparecimento das 

testemunhas arroladas, sob as penas da lei.Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09 de abril de 2019, às 14 horas e 30 

minutos para colheita dos depoimentos pessoais e inquirição das 

testemunhas arroladas pela parte requerida. Desde já, determino a 

expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas residentes em 

outras Comarcas. Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências. 

Cumpra-se.Intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58394 Nr: 1503-81.2015.811.0088

 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): CLAUDIONALDO DE SOUZA AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Intimo a parte exequente para que providencie o pagamento da diligência 

do oficial de justiça, para cumprimento de mandado de penhora, avaliação 

e remoção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65919 Nr: 1095-22.2017.811.0088

 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: JOSE LUIS PIRES, ANTÔNIO APARECIDO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALMON ALVES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Intimação da parte requerida para apresentar alegações finais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, consoante decisão de ref. 70.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58461 Nr: 1555-77.2015.811.0088
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRODIZIO JUNIOR TEIXEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Intimo as partes para que formulem os quesitos, no prazo de cinco dias, 

oportunidade em que poderão indicar assistente técnico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58461 Nr: 1555-77.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRODIZIO JUNIOR TEIXEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Intimo a parte exequente acerca da proposta de honorários do perito 

nomeado, juntada à referência 43, para que realize o depósito 

correspondente ou se manifeste nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69113 Nr: 3389-47.2017.811.0088

 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: MARCOS SOMBRA PERRUT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestação acerca da juntada de ref. 14, 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78126 Nr: 3520-85.2018.811.0088

 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: Jonathan Nunes Pereira, ANGELICA DE SOUZA 

FERREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN 

- OAB:4605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tratando-se de divórcio consensual, intimem-se os requerentes para, no 

prazo de 10 (dez) dias, querendo, aponham suas assinaturas na petição 

inicial, sob pena de extinção.

Determino ainda:

1 – A intimação dos requerentes, por seu advogado, para que apresente 

os dados das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, 

ou justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da 

lei.

2 – Em igual prazo, os requerentes deverão emendar a inicial 

acostando-se aos autos cópia de suas carteiras de trabalho/holerite, a fim 

de se aferir sua eventual hipossuficiência, sob pena de indeferimento.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 81201 Nr: 5500-67.2018.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora, por seu advogado, para apresentar os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justificar a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Cumprida a determinação acima, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, voltem conclusos com a marcação de urgente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58395 Nr: 1504-66.2015.811.0088

 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: IRIA ALTHMAN GASPARIN, FRANCISCO FERNANDO 

GASPARIN, CLAUDENICE GASPARIN GOEDERT, LÁZARO GASPARIN, 

MARIA APARECIDA GASPARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a expedição de alvará para o levantamento da 

quantia pleiteada na inicial, de modo a zerar a conta, em nome da primeira 

requerente – IRIA ALTHMAN GASPARIN, uma vez que anuído pelos 

demais herdeiros e JULGO o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Observado o trânsito em 

julgado desta sentença, expeça-se alvará, com prazo de 20 dias para 

levantamento.Eventuais custas remanescentes pelos autores. Sem 

honorários.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.Diligências 

necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36493 Nr: 1237-07.2009.811.0088

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLEGIO ZEMBRANI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA APARECIDA 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): COLEGIO ZEMBRANI LTDA, CNPJ: 

06120336000174 e atualmente em local incerto e não sabido TANIA 

APARECIDA DA SILVA, Cpf: 99660164149, Rg: 1144708-7, Filiação: 

Manoel Martins da Silva e Maria Aparecida Marinheiro, data de nascimento: 

05/01/1981, brasileiro(a), natural de Quatro Marcos-MT, balconista. 

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 Procedimento do Juizado Especial 

promovido pelo Colégio Zembrani Ltda em face Tania Aparecida da Silva.A 

parte autora informa que a parte executada satisfez a obrigação, 

requerendo a extinção do feito (fl.52).Assim sendo, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE EXECUÇÃO, ante o pagamento da obrigação, com fulcro no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95).No mais, proceda-se ao necessário para 

o levantamento de eventuais restrições realizadas nos 

autos.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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NATHASHA BALBINOT, 

digitei.

Aripuanã, 17 de dezembro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

988/CNGC

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25297 Nr: 79-07.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELLMANN NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE F. VICENTE - 

OAB:101.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com o retorno dos autos da segunda instância, INTIMO a parte exequente, 

na pessoa de seu advogado, para que manifeste-se nos autos 

reqeurendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041 Nr: 678-87.2004.811.0100

 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): MADECESCO - COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA, JOÃO TADEU CESCONETO, PAULO LUIZ CESCONETTO, MARILEIA 

PIACENTINI CESCONETO, NEUZA ZANELATO CESCONETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, na pessoa de seu advogado, para 

se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a devolução 

e juntada da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 192/199.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51445 Nr: 982-08.2012.811.0100

 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: JLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, Fernando Cézar Santos Reis - OAB:22096/O, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE T. ERDTMANN - 

OAB:OAB/MT 7343

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seus advogados, 

para se manifestar sobre a proposta de honorários apresentada às folhas 

351/357, no prazo de 05 (cinco) dias, para em havendo concordância, 

realizar o depósito judicial do valor integral referente aos honorários 

periciais e, querendo, apresentar quesitos;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69000 Nr: 65-76.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELO MARCELO FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSÓRCIOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ninive Ziliene Pereira Carneiro 

- OAB:OAB/MT 18815A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de processo proposto por EDELO MARCELO FERRARI em face 

de CAIXA CONSÓRCIOS etc.

Em decisão fl.23 declinou a Justiça Federal a competência para este Juízo.

Intime-se o autor para que recolha custas e taxas judiciais estaduais, no 

prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69691 Nr: 549-91.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ante a juntada da contestação pela parte requerida e 

visando o devido impulsionamento deste feito intimo a parte autora para 

caso queira impugnar no prazo de 15 dias.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000093-94.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO LK LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS 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 autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos autos endereço atualizado 

da parte requerida, considerando o AR devolvido (ID 16600468). 

Campinápolis/MT, 18 de dezembro de 2018. (Assinatura Eletrônica) 

Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000001-19.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JONECI PORTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

TERRA NETWORKS BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS 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 autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar endereço atualizado da parte 

requerida TERRA NETWORKS BRASIL S/A, considerando a devolutiva de 

AR o qual registra no "Motivo da Devolução" a informação "Mudou-se" (ID 

17153536). Campinápolis/MT, 18 de dezembro de 2018. Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43458 Nr: 1346-37.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSINHOTSE EPE TSERETOMODZATSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483-A

 Intimar a parte autor, para no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43183 Nr: 1208-70.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Intimar a parte autora para no prazo legal., apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43172 Nr: 1199-11.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autor, para no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43141 Nr: 1171-43.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZA REPA WA'UTOMONHITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiz rodrigues wambier - 

OAB:14469A

 Intimar a parte autor, para no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43165 Nr: 1193-04.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEWAPETEO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Intimar a parte autor, para no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43177 Nr: 1203-48.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZURI'O TSI'EWA'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Intimar a parte autor, para no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43194 Nr: 1219-02.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEWAPETEO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Intimar a parte autora para no prazo legal., apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43428 Nr: 1324-76.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RO' UBUMRO TSERE' RURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:

 Intimar a parte autor, para no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43135 Nr: 1166-21.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZA REPA WA'UTOMONHITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autor, para no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43417 Nr: 1313-47.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA ROOTSITSIMRO XAVANTE

 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:13116

 Intimar a parte autora para no prazo legal., apresentar impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31540 Nr: 1308-98.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SANTANA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31356 Nr: 1121-90.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA RODRIGUES FERREIRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41627 Nr: 346-02.2018.811.0110

 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: RELINDE PEUBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO SIMISUTE, JANAINA PEWAWI'A, 

RONDON ITAA' WE, ADALFO SI' RUIPI SIMISUTE, ROSELINA WA' UTOMOÉ, 

ROSALINO TEMRIMTE, EUGENIO PIRE'OSNI SIMISUTÉ, DEODINA PEMASI 

SIWE, FLORINDA WATOMOJAWE, ROSANA PEHÃSIWE, RODINEI UPTÃ' 

AWE, ROBENIO SA'É'ÔMOWA, RODOLFO SEREMORIWE SIMISUTÉ, ÉCIA 

'RENI, JOÃO NETO TSIMITSUTÉ, ILDA PE´ UPTSÕ, ETH RÊRÕWÊ, DINEI 

URASI, LUIZ CARLOS SIRAMNE SIMISUTE, IRANILDO TSERE'RA, LAURECI 

RO'OSIREIO, LURDE SINHÕSE' ENHISÉ, RONALDINHO RUDZAPARI 

SIMISUTE, DIRCE 'REHII

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação de fl. 62, nos termos do pedido "d" da 

petição inicial (fl. 06-v), procedo à citação dos demais herdeiros para, no 

prazo de 15 dias, manifestarem-se sobre as primeiras declarações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31414 Nr: 1179-93.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSINDOR ALVES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31318 Nr: 1083-78.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA SOARES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31351 Nr: 1116-68.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ALVES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31464 Nr: 1228-37.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILIAN INACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31694 Nr: 1460-49.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31626 Nr: 1393-84.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ALVES DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31398 Nr: 1163-42.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VENINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31527 Nr: 1295-02.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA JACINTO SILVERIO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31554 Nr: 1322-82.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DA SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31394 Nr: 1159-05.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31469 Nr: 1233-59.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31451 Nr: 1215-38.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31558 Nr: 1326-22.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR MENEZES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31467 Nr: 1231-89.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE MELO TAVARES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31354 Nr: 1119-23.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE SILVA DAMASSENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31539 Nr: 1307-16.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLINIO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31615 Nr: 1383-40.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE FLAVIA DE CASTILHO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31310 Nr: 1075-04.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DIRCEU DE PAULA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31634 Nr: 1401-61.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUREDO PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31344 Nr: 1109-76.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA ALVES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31628 Nr: 1395-54.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALI CAMILO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31423 Nr: 1188-55.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MOURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31409 Nr: 1174-71.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBEDIEL MACHADO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31488 Nr: 1256-05.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRÍCIA DE PAULA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31541 Nr: 1309-83.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLEGARIO CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31704 Nr: 1470-93.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIVAL PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31692 Nr: 1458-79.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSSEAN GONÇALVES LIMA DALLEGRAVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31618 Nr: 1386-92.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO TORQUATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42210 Nr: 750-53.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 DIANTE DO EXPOSTO, à vista da decisão do e. Conselho de Sentença, 

CONDENO o réu JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO, pela prática do 

crime de homicídio qualificado, incurso nas penas do art. 121, §2º, II e IV 

do Código Penal Brasileiro.(...)1.2. Circunstâncias legais:Presente a 

circunstância agravante do MOTIVO FÚTIL, prevista no art. 61, II, “a” do 

CP, uma vez que o réu teria cometido o delito em razão de prévia 

discussão com a vítima acerca de “vasilhas” que precisavam ser lavadas. 

Ainda, presente a agravante do COMETIMENTO DO CRIME CONTRA 

ASCENDENTE, prevista no art. 61, II, “e” do CP, circunstâncias que 

merecem valoração nesta fase da dosimetria da pena.Ainda, presente a 

atenuante da CONFISSÃO, que prepondera, prevista no art 65, III, “d” do 

CP, tendo o réu confessado espontaneamente a autoria do crime, tanto em 

sede policial (fls.22/23) quanto em Juízo (fl.100), que também merece 

valoração nesta fase da dosimetria.Com efeito, presentes duas 

agravantes e uma atenuante, nos termos do art. 67 do CP, agravo a pena, 

fixando-a na fase intermediária em 13 (treze) anos de reclusão.1.3. 

Causas de diminuição e de aumento de pena:Não há causas de aumento 

ou diminuição da pena.4. Pena definitiva:Posto isso, TORNO DEFINITIVA a 

pena do réu JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO, qualificado nos 

autos, em 13 (treze) ANOS de RECLUSÃO pela prática do crime capitulado 

no art. 121, §2º, II e IV do CP(...).Publique-se. Registre-se. Cumpra-se 

(CPP, 389).Campinápolis/MT, 17 de dezembro de 2018.Ítalo Osvaldo Alves 

da SilvaJuiz Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38967 Nr: 1101-60.2017.811.0110

 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: MARIETA RERÃPU XAVANTE TSEREWANO’ ÕWE

 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

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 569950834, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 945,00 (novecentos e 

quarenta e cinco reais), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada 
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desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Condenar o requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir 

desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir 

do início do contrato, 07/10/2016, conforme documento de fls. 20-v 

(Súmula 54, STJ);d)Condenar o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico 

obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31304 Nr: 1069-94.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZINEIDE MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 DISPOSITIVOPosto isso, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; entretanto, SUSPENDO a 

exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41603 Nr: 337-40.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVELINO LELLES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem Resolução de Mérito->Extinção->Desistência

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade Conjugal 

proposta por MARLY DE CASTRO em face de RIVELINO LELLES 

FERREIRA.

A peticionante, ao manifestar-se, informou a desistência da ação (fls. 34).

Instado à manifestação acerca do pedido de desistência (fl.35), o 

Ministério Público concordou com o pleito e pugnou pela homologação da 

desistência e consequente extinção do feito (fl.35).

 É o breve relato. Decido.

Conforme exposto acima, a parte autora pugnou pela desistência da ação, 

obtendo concordância do Ministério Público, assim necessário se faz a 

extinção dos autos.

DISPOSITIVO.

Deste modo, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do mérito nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, entretanto 

suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36032 Nr: 188-15.2016.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para condenar 

LINDOMAR GONÇALVES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso 

no art. 306, caput, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei nº 9.503/97.(...) DA 

PENA DEFINITIVAAssim, fixo a PENA DEFINITIVA do réu LINDOMAR 

GONÇALVES DA SILVA, em 06 (seis) MESES de detenção e 10 (dez) dias 

multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e a 

suspensão da permissão ou proibição de se obter permissão para dirigir 

veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses(...).Expeça-se guia 

definitiva de execução;- Oficie-se ao TRE/MT para as anotações cabíveis;- 

Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, informando 

sobre a suspensão da autorização para dirigir veículo automotor imposta 

ao réu, pelo prazo de 06 (seis) meses, ou, caso o denunciado não haja 

obtido habilitação, proibição, pelo mesmo prazo, para que este a obtenha, 

com observância do art. 292 da Lei n.º 9.503/97.- Intime-se o réu para 

recolhimento da pena de multa.Diante da nomeação de fl.59 fixo os 

honorários advocatícios em favor do causídico Dr. Marcelo Batista de 

Faria – OAB/GO 48.315 em 10 (dez) URHs/Unidade Referencial de 

Honorários da Tabela da OAB/MT, item 7.1 tabela XIX. O escrivão deverá 

lavrar a competente certidão da dívida em favor do advogado nomeado 

com fulcro no art. 4º do Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 

1.2.4.Após, nada mais havendo, arquivem-se estes autos com as baixas e 

informações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107382 Nr: 3429-53.2018.811.0101

 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: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA CLÊDES DE JESUS, Filiação: Maria 

de Jesus Pinto e Raimundo das Neves Pinto, data de nascimento: 

28/10/1957, natural de Cassiano de Freitas-MA, casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 20 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 uma ação de Divórcio Litigioso sendo 

Requerenta ANTÔNIO FERNADES DE SOUSA e Requerida MARIA CLÊDES 

DE JESUS

Despacho/Decisão: Autos Virtuais (Id. 107382)Ação de Divórcio Vistos.1. 

Recebo a inicial, posto que preenchidos os requisitos legais. 2. Defiro, por 

ora, os benefícios da justiça gratuita.3. CITE-SE a parte Requeri por edital 

com prazo de 20 (vinte) dias para oferecer defesa, no prazo da lei (art. 

335, inciso III. NCPC).4. Decorrido o prazo, nomeio desde já para sua 

defesa a Dra. Tania Mara Rosa Finger, sob a fé de seu grau, para 

apresentar contestação, no prazo legal, ainda que por negativa geral.5. 

Após, havendo na contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo, 

intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do NCPC). 6.Vencido o prazo 

para contestação e impugnação, voltem conclusos.7. Ciência ao Ministério 

Público.8.Diligências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 14 de dezembro de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84692 Nr: 1547-95.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA RIBEIRO FAVA - 

OAB:12619/A, YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA - OAB:MT/18.828

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que até o presente momento o 

advogado constituído do réu não apresentou alegações finais, em que 

pese a devida intimação por publicação oficial (Ref. 158).

Assim, intime-se novamente para que o réu, por meio de seu advogado 

constituído, apresente as alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de desconstituição por ausência de defesa técnica e aplicação 

de multa de 10 (dez) salários mínimos, nos termos do artigo 265 do Código 

de Processo Penal, sem prejuízo de comunicação ao Tribunal de Ética da 

OAB/MT para apurar falta disciplinar, a teor do artigo 34, XI da Lei n. 

8.906/1994: “abandonar causa sem justo motivo ou antes de decorridos 

dez dias da comunicação da renúncia”.

2. Caso a defesa permaneça inerte, intime-se pessoalmente o réu para 

que constitua advogado de sua confiança para apresentar a peça 

referida, conforme o endereço constante na missiva expedida para a 

comarca de Sorriso (Avenida Marginal Direita, 1358, kit net 04, bairro 

centro, Sorriso/MT, telefone para contato: 66 - 9-9608-1607, no prazo de 

05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, dica desde já 

nomeado o Defensor Público atuante na Comarca para apresentação de 

alegações finais, no prazo legal.

3. Int.

4. Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93469 Nr: 47-86.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBAMAR SANTOS SILVA, Marcelo 

Strege, MARCIANO STREGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER 

- OAB:19892/O, João Guilherme Scheffler - OAB:OAB/MT 19892/0

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado dos Denunciados acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106983 Nr: 3297-93.2018.811.0101

 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): TEMISTOCLES CAMARGO, TEMISTOCLES 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Execução, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 

correspondente ao zoneamento "União do Sul - Centro", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90880 Nr: 1035-44.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO MELO DA SILVA, JOICE 

DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 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 o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento nas 

Comarcas de Mirador/MA e Ipameri/GO com a finalidade de Citação dos 

Executados, devendo para tanto, encaminhar a esta secretaria os 

comprovantes de pagamentos a fim de que os mesmos sejam juntados à 

carta precatória para envio e distribuição.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 81/2018-DF

O RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, etc;

CONSIDERANDO que o artigo 231 do Código de Organização e Divisão 

Judiciárias estabelece que o recesso forense será no período 

compreendido entre os dias 20 de dezembro a 6 de janeiro;

CONSIDERANDO a publicação do Provimento 016/2018/CM que 

regulamenta as atividades do recesso Forense;

CONSIDERANDO que o recesso forense não acarreta interrupção dos 

serviços prestados na Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso;

CONSIDERANDO que durante o período de recesso forense as atividades 

permanecerão vinculadas ao plantão judiciário e regulamentadas pelo 

Provimento 016/2018/CM;

RESOLVE

I - CONVOCAR o servidor GHAUBER SILVA QUEIROZ, Assessor de 

Gabinete II, matrícula 30758, para laborarem no Gabinete, no período do 

Recesso Forense compreendido entre 20/12/2018 á 06/01/2019.

II- Publique-se. Registre-se. Cientifique-se. Cumpra-se.

Colniza/MT, 17 de dezembro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCI. Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34041 Nr: 327-60.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Floriano Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos;Vieram os autos conclusos para inclusão em pauta da reunião do 

Tribunal do Júri.Eis o relatório (art. 423, inciso II, do Código de Processo 

Penal).Não há irregularidades a serem sanadas, tampouco existem 

requerimentos feitos pelas partes, nos termos do art. 423, do 

CPP.DESIGNO para o dia 10 de maio de 2019, as 08h30min, a sessão 

plenária de instrução e julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta 

comarca.NOTIFIQUE-SE pessoalmente o Ministério Público, o Advogado e o 

acusado, a fim de que compareçam para os debates, a ser realizado no 

plenário da Câmara dos Vereadores de Colniza-MT, no endereço Avenida 
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do Contorno, s/nº, Centro, Colniza-MT.NOTIFIQUEM-SE as testemunhas 

arroladas nas movimentações de Ref: 301, 312 e 314, respectivamente, 

que deverão prestar depoimento em plenário, no dia marcado para o 

julgamento em apreço.OFICIE-SE a Câmara dos Vereadores de Colniza-MT 

informando a realização de Sessão Plenária na data supramencionada.O 

Sr. Gestor Judiciário PROVIDENCIARÁ o preparo do presente processo 

para o julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar e cumprir todas 

as formalidades legais e de estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário 

e intimando-se o réu em tempo hábil para o julgamento ora designado.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61314 Nr: 457-11.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Pellizzari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adorão Fagotti Neto- 

Assistente do Ministério Público - OAB:11.535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A/MT

 Vistos.

Na forma do art. 403, §2°, do CPP, INTIME-SE o assistente da acusação 

para se manifestar.

Após a manifestação do assistente da acusação, INTIME-SE a Defesa 

para apresentar alegações finais.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31536 Nr: 1942-56.2006.811.0105

 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: JOVACI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerente para se manifestar sobre documento de fls. 

168.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31547 Nr: 1940-86.2006.811.0105

 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: EMIDIO BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso 

adesivo de fls. 92/94.

Após, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos ao TRF-1.

Outrossim, INTIME-SE a parte autora para se manifestar quanto às fls. 98 e 

102/103.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32973 Nr: 1452-97.2007.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Abilio Santos Aguiar

 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:

 Certifico que desentranhei os documentos de fls.11/31, nos termos da 

decisão de fl.151, os quais permanecerão armazenados em pasta própria, 

razão pela qual impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para que compareça ao fórum e retire os documentos 

desentranhados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 70260 Nr: 1932-94.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos.

O réu apresentou resposta à acusação.

Como cediço, para que o réu seja sumariamente absolvido, é necessário 

que a existência da causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade seja 

manifesta, bem como o fato narrado evidentemente não constituir crime, o 

que não se vislumbra nos presentes autos.

Ademais, não está extinta a punibilidade para o agente.

Nesta senda, deixo de absolver sumariamente o réu e designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 14 de março de 2019, às 18h00min, 

ocasião em que também serão ouvidas as testemunhas arroladas pelas 

partes e interrogado o acusado, conforme art. 531 e seguintes do CPP.

PROCEDA-SE com a atualização do sistema APOLO para inserir junto ao 

cadastro do processo os dados do advogado do réu

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61337 Nr: 464-03.2012.811.0105

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Paulo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência da sentença de fls.64/65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85594 Nr: 132-26.2018.811.0105

 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: MARLI GOMES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. DA SILVA RODRIGUES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para audiencia designada 

para o dia 18 de fevereiro de 2018, às 17h00m na sala de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72447 Nr: 966-97.2016.811.0105

 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 JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CUSTODIO GAZZI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO

FARIAS CASTRO - OAB:17.609, JEFFERSON WEISS - OAB:17628/O, 

VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para a audiencia 

designada para o dia 18 de fevereiro de 2018, às 15:30m, na sala de 

conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63674 Nr: 1081-26.2013.811.0105

 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: Isabel Gomes Ferreira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

No mais, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

março de 2019, às 16h30.

 INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresentem o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65041 Nr: 470-39.2014.811.0105

 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: Alveri Simoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT, Affonso Pena 

Bezerra Lima Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:12062

 Vistos etc.

OFICIE-SE como requerido às fls. 139/140.

No mais, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

março de 2019, às 15h30.

 INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresentem o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37478 Nr: 1301-63.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. R. V. MAZZARO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Teodoro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT, Rebecca Barroso Ribeiro - OAB:18.117A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO petitório de fls.57no sentido de DETERMINAR, via sistema 

BACEN-JUD, o bloqueio e penhora de ativos financeiros do 

executadoADEMIR TEODORO DE SOUZA.

Para a hipótese de a diligência acima não ser o bastante para satisfazer 

todo o crédito da exequente, fica desde já determinada, via sistema 

RENAJUD, o bloqueio e a penhora de veículos automotores registrados em 

nome da parte executada e, mesmo assim não bastando determino a 

busca no INFOJUD a última Declaração do Imposto de Renda da parte 

executada bem como a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito.

Caso, nenhuma das diligências sejam positivas, DETERMINO a intimação da 

parte executada para que indique bens a serem penhorados, no prazo 

legal sob pena das cominações legais elencadas no artigo 774 do CPC.

Nota-se que a parte autora requer, também, a penhora de veículo e 

informações do Imposto de Renda do filho do requerido, FAGNER 

PEGORARO DE SOUZA. Todavia não há respaldo para comprovar o 

alegado.

Sendo assim, INDEFIRO os pedidos da parte autora quanto a penhora do 

veículo Hilux e sobre as informações do Imposto de Renda de Fagner 

Pegoraro de Souza.

Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35214 Nr: 125-96.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHDEN INDÚSTRIA LÍGNEA LTDA, 

APOLINÁRIO STÜHLER, CLOTILDE ROHDEN STUHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte exequente para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 11464 Nr: 12-60.2002.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.A ZORZO EPP (L A Madeiras Indústria e 

Comércio), ODIVAL JAVORSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO LOBO V. DE RESENDE - 

OAB:6979-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a exequente para que se manifeste 

quato à certidão de fls. 105, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71764 Nr: 2564-07.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 
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JESUS - OAB:21383/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 aposentadoria por invalidez em favor de MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA SILVA, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício (art. 44 da Lei 8.213/91), com todos os seus 

acréscimos legais, inclusive abono anual, nunca inferior a um salário 

mínimo (art. 33 da Lei 8.213/91), assegurando-lhe o pagamento das 

eventuais parcelas vencidas e devidas, isso desde 10/08/2016.Com isso, 

conclui-se, portanto, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Concedida a tutela antecipada. IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIANo tocante à AOS VALORES 

ATRASADOS, devem ser observados os critérios estabelecidos pelo STJ 

no REsp 1.492.221/PR, ficando assim o cenário:i.Quanto à CORREÇÃO 

MONETÁRIA, os valores devem ser atualizados pelo Manual de Cálculos 

da Justiça Federal, com INPC a partir da Lei 11.430/06 (09/2006);ii.No 

tocante aos JUROS MORATÓRIOS, os cálculos devem seguir os critérios 

constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em 

vigor da Lei 11.960/09 (1% até 29/06/2009), sendo que, a partir daí, 

deverão ser adotados os critérios de juros estabelecidos no art. 1º-F da 

Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009 (índice de remuneração 

oficial da caderneta de poupança). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento da Seção Previdenciária do TRF e do Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado 111 da Súmula do STJ – Os honorários advocatícios, 

nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).DEIXA-SE DE CONDENAR o INSS ao pagamento dos 

emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda, ante a isenção prevista no art. 8º, §1º, 

da Lei 8.620/93 c/c o art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33037 Nr: 1175-31.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANDI VANINHO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 DEFERE-SE o prazo de 05 dias para a juntada de substabelecimento.

Encerrada a instrução probatória, à SECRETARIA para:

1. VISTAS ao INSS para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64872 Nr: 113-43.2015.811.0099

 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: ARIVALDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Embora ausente a advogada da parte-autora, mesmo tendo sido feito 

contato telefônico (sem êxito), decide-se ouvir a parte-autora e as 

testemunhas presentes, tendo em vista a faculdade do art. 362, §2°, do 

CPC.

À SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30997 Nr: 546-91.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLACI MARIA BORCHERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 À SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31124 Nr: 551-16.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ATOLEDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 À SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30995 Nr: 544-24.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRAILDA DOS SANTOS VERCOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA MERTENS - 

OAB:OAB/MT 18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição intitulada ajuizada por FRAILDA DOS SANTOS 

VERCOZA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

pleiteando benefício previdenciário.

Juntou-se petição (parte-autora) pleiteando a extinção do processo de 

Código 30995, por litispendência.

 II FUNDAMENTAÇÃO

 No tocante à litispendência, verificou-se, em acesso ao APOLO, a 

tramitação do processo de Código 33895, o qual teve sentença com 

resolução do mérito já proferida.

Por isso, conclui-se que este processo de Código 33895 deve ser extinto 

sem resolução do mérito.

 III DISPOSITIVO

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE o processo, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro art. 485, V (litispendência), do CPC.

 CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas (art. 

84 do CPC) e aos honorários advocatícios (estes fixados em 10% sobre o 

valor atualizado da causa).

 Não obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações 

decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

 Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando não ter havido 

sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do 

CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª Região.

 Publicar. Intimar.

 Transitada em julgado, após certificado, arquivar com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumprir.
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 Tópico síntese do julgado ? não havendo condenação da Fazenda, 

deixa-se de elaborá-lo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32977 Nr: 1148-48.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA LIMA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por idade rural em favor de MARIA FRANCISCA 

LIMA DE JESUS, no valor de um salário mínimo mensal, nos termos do art. 

143 da Lei 8.213/91, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(23/05/2011), COM A COMPENSAÇÃO CASO HAJA (TENHA HAVIDO) O 

PAGAMENTO DE BENEFÍCIO NÃO CUMULÁVEL (inclusive por força de 

tutela antecipada), concluindo-se, portanto, pela EXTINÇÃO do processo, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Tutela 

antecipada NÃO concedida.IV DISPOSIÇÕES FINAISNo tocante à AOS 

VALORES ATRASADOS, devem ser observados os critérios 

estabelecidos na decisão do STJ no REsp 1.492.221/PR, ficando assim o 

cenário: i.Quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, os valores devem ser 

atualizados pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, com INPC a partir 

da Lei 11.430/06 (09/2006);ii.No tocante aos JUROS MORATÓRIOS, os 

cálculos devem seguir os critérios constantes do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei 11.960/09 (1% até 

29/06/2009), sendo que, a partir daí, deverão ser adotados os critérios de 

juros estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 

11.960/2009 (índice de remuneração oficial da caderneta de poupança). 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado da 

Seção Previdenciária do TRF e do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

111 da Súmula do STJ – Os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).DEIXA-SE DE 

CONDENAR o INSS ao pagamento dos emolumentos, despesas e custas, 

salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, 

ante a isenção prevista no art. 8º, §1º, da Lei 8.620/93 c/c o art. 3º, I, da 

Lei Estadual 7.603/01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35033 Nr: 1444-36.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO WILMAR PARODES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Ryodi Nogami - 

OAB:OAB/MT 14.926, APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI - 

OAB:8740-A/MT, Jaqueline de Angelo Nascimento - OAB:13427, 

MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB:10363-A/MT, PATRICIA 

SIMIONATTO - OAB:14577, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 DEFERE-SE o prazo pleiteado.

 Por celeridade, DESIGNA-SE audiência de instrução para o dia 

08.02.2019, às 15h30min.

À SECRETARIA para:

1. Decorrido o prazo ou juntados os documento pela parte-autora, CITAR 

O INSS para se pronunciar sobre o pedido de habilitação (art. 690 do CPC 

e art. 112 da Lei 8213/91);

2. Após, conclusos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62361 Nr: 763-61.2013.811.0099

 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: ELIAS MALOVINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline de Angelo 

Nascimento - OAB:13427, selma pinto de arruda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 DEFERE-SE o pleito da parte-autora.

À SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 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:

 Vistos...

 À SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64208 Nr: 965-04.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAN MARTIN INDÚSTRIA MADEIREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85762/RJ, JORGE AMÁDIO F. LIMA - OAB:4037, NARA RUBIA 

ALVES DE RESENDE - OAB:25640/PR, VALTER COUTINHO SCARDUA - 

OAB:7320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que se manifeste quanto a 

devolução da carta de citação de fls. 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61835 Nr: 228-35.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. GARLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AMÁDIO F. LIMA - 

OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte exequente para requerer o que 

entender de direito diante de certidão de Fls 33-35

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 5531 Nr: 25-30.2000.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREITINGER INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, RENATO RADLOFF, WERNER TREITINGER, EVONNY 

DADLOFF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AMÁDIO F. LIMA - 

OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte exequente para requerer o que 

entender de direito tendo visto certidões de Fls 157-159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62346 Nr: 748-92.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS NOVA UNIÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte exequente para manifestar-se, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62294 Nr: 694-29.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J V N IDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar-se, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61834 Nr: 227-50.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STUHLER SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AMÁDIO F. LIMA - 

OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte exequente para que se manifeste 

quanto a juntada de fls.21, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33203 Nr: 1069-69.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILIANO AMBROSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

 À SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Carta Precatória à Comarca de Juína/MT para intimação das 

testemunhas no endereço acima informado;

2. Após, com a devolução da precatória, VISTAS ao Ministério Publico 

para manifestação;

3. Após, à Defesa para apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65966 Nr: 655-61.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO MENDES DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 (...) Assim, atentando-se à soberana decisão do Conselho de Sentença, a 

qual se está vinculado, CONDENA-SE:BENEDITO MENDES DA SILVA 

FILHO, com qualificação anterior, em relação ao art. 121, §2º, II, III e IV, do 

Código Penal. (...) Não havendo causa de diminuição, tampouco de 

aumento, FIXA-SE A PENA DEFINITIVA EM 16 ANOS E 06 MESES DE 

RECLUSÃO. Não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, já 

que a pena é superior a 4 anos (aqui não sendo relevante a questão da 

detração), VEDADA A SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, o que impede, por arrasto, a suspensão condicional 

da pena (art. 77 do Código Penal). Do regime de cumprimento de 

pena.Quanto à DETRAÇÃO (art. 387, §2º, do CPP), verifica-se que o 

condenado ficou preso (20/03/2018 a 17/12/2018).Por força do art. 33, 

§2º, “A”, do Código Penal, CONSIDERANDO-SE O “QUANTUM” 

PÓS-DETRAÇÃO, estabelece-se o REGIME FECHADO para início de 

cumprimento da pena. (...) Por conseguinte, tendo em mira a necessidade 

de assegurar a aplicação da lei penal, em xeque com a provável ausência 

do acusado (fundado, tal raciocínio, em indicativos concretos), não se 

encontrando, pelo menos neste momento, medida cautelar diversa da 

prisão que signifique proteção suficiente a tais aspectos, conclui-se pela 

MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA ASSEGURAR A 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL. (...) Cotriguaçu/MT, 17 de dezembro de 2018, 

às 18h26min.Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito e Presidente do 

Tribunal do Júri

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 046/2018/DF

 O Doutor VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Dom Aquino, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da Lei, etc.

 RESOLVE:

 EXONERAR, o senhor SAMUEL CORREA DA PAIXÃO – matricula 35624, 

SAMUEL CORREA DA PAIXÃO, portador do RG nº 2374935-0 SSP/MT, 

inscrito no CPF sob nº 045 208 801 14, do cargo em comissão de 

Assessor de Gabinete II, da Vara Única desta Comarca Dom Aquino, com 

efeitos a partir do dia 19/12/2018.

 Publique-se e Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Dom Aquino, 17 de dezembro de 2018.

 VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000394-75.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA DA SILVA (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (EXECUTADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Os autos vieram conclusos sem a juntada de comprovante de 

recolhimento de custas. Desta forma, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher e/ou comprovar o recolhimento das 

custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento 

do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e 
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voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Às providências. Dom Aquino/MT, 18 de 

dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50113 Nr: 2234-74.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurosan Rodrigues Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, intimo a parte Requerente acerca 

da decisão de ref.18: "Vistos e etc.; Trata-se de Liquidação de Sentença 

interposta por MAUROSAN RODRIGUES SOUZA em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Indeferida a concessão da assistência judicial gratuita e o 

recolhimento das custas ao final do feito, determinou-se a intimação da 

requerente para recolher as custas judiciais (ref. 12). Devidamente 

intimada (ref. 15), a parte requerente manteve-se inerte (ref. 16). Vieram 

os autos conclusos. Pois bem. A parte autora foi devidamente intimada 

para realizar o recolhimento das custas judiciais, todavia, permaneceu 

inerte.

Desta forma, descumprida a diligência, DETERMINO que o distribuidor do 

Juízo promova o devido CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, 

com as baixas e anotações de praxe, com fulcro no artigo 290 do CPC. 

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Dom 

Aquino/MT, 30 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido; Juíza de Direito, 

em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50113 Nr: 2234-74.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurosan Rodrigues Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, intimo a parte Requerente acerca 

da decisão de ref.18: "Vistos e etc.; Trata-se de Liquidação de Sentença 

interposta por MAUROSAN RODRIGUES SOUZA em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Indeferida a concessão da assistência judicial gratuita e o 

recolhimento das custas ao final do feito, determinou-se a intimação da 

requerente para recolher as custas judiciais (ref. 12). Devidamente 

intimada (ref. 15), a parte requerente manteve-se inerte (ref. 16). Vieram 

os autos conclusos. Pois bem. A parte autora foi devidamente intimada 

para realizar o recolhimento das custas judiciais, todavia, permaneceu 

inerte.

Desta forma, descumprida a diligência, DETERMINO que o distribuidor do 

Juízo promova o devido CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, 

com as baixas e anotações de praxe, com fulcro no artigo 290 do CPC. 

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Dom 

Aquino/MT, 30 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido; Juíza de Direito, 

em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50196 Nr: 2277-11.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE DIAS DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2277-11.2017.811.0034

Código nº 50196

VISTOS E ETC.

Trata-se de Liquidação de Sentença interposta por DONIZETE DIAS 

DOURADO em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME (Telexfree 

INC), ambos devidamente qualificados nos autos.

Em vista da ausência de comprovação da hipossuficiência, determinou-se 

a emenda da inicial, a provando ou recolhendo as custas judiciais, além de 

juntar outros documentos (ref. 6).

Devidamente intimada (ref. 9), a parte requerente manteve-se inerte (ref. 

10).

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora foi devidamente intimada para realizar o recolhimento das 

custas judiciais, todavia, permaneceu inerte.

Desta forma, descumprida a diligência, DETERMINO que o distribuidor do 

Juízo promova o devido CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, 

com as baixas e anotações de praxe, com fulcro no artigo 290 do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 05 de Julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54644 Nr: 786-32.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigues dos Santos, OTAVIO CORDEIRO 

DOS SANTOS, LEIDIMARA ROBERTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, ante o exposto e também amparado no parecer ministerial, 

JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, determinando a retificação 

do registro de nascimento de GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS no 

que tange ao nome de sua genitora, passando a constar LEIDIMARA 

“ROBERTA” RODRIGUES ao invés de Leidimara “Roberto” 

Rodrigues.EXPEÇA mandado de retificação de registro civil ao Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Naturais desta Comarca, visando o integral 

cumprimento da presente sentença.Após, com o trânsito, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe.Intime-se. Cumpra-se.Dom 

Aquino/MT, 12 de Dezembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50274 Nr: 2316-08.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2316-08.2017.811.0034.

Código nº 50274

Vistos etc.
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Considerando a Certidão de ref. 25, INTIME-SE pessoalmente a requerente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste a respeito da 

Certidão Negativa do Oficial de Justiça de Ref. 21, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 12 de Dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58212 Nr: 2404-12.2018.811.0034

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, o artigo 98 e os ss. do CPC devem ser interpretados à luz da 

Carta Magna, devendo a parte comprovar sua insuficiência de recursos.O 

requerente, in casu, acostou “declaração de hipossuficiência, indicando 

“ser pessoa realmente pobre” e “incapacitada de pagar custas, sem 

prejuízos próprio e de sua família”.Todavia, pelo comprovante de 

residência acostado o requerente possui casa própria e não há 

comprovação de que não tem atividade, visto que não acostou cópias da 

CTPS, declaração de imposto de renda, extrato de contribuição com o 

INSS, extrato de suas contas correntes, etc., deixando assim de 

apresentar provas concretas da maneira como mantêm sua subsistência, 

contentando-se em afirmar que “esta incapacitada de pagar custas do 

processo”.Nesta medida, ante a previsão constitucional, não pode o Juízo 

conceder a benesse arbitrariamente, pautado em meras conjecturas 

acerca da condição financeira da parte.Além do mais, sendo as custas 

judiciárias recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o 

Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o 

erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de 

assistência.Salienta-se, ainda, que de acordo com o CPC os 

jurisdicionados têm a faculdade de solicitar parcelamento das custas 

processuais.Por tal razão, INTIME-SE o requerente para, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, completar a petição inicial, trazendo 

comprovantes do recolhimento das custas e despesas processuais ou 

documentos hábeis a comprovar a alegada insuficiência de recursos, sob 

pena de ser cancelada a distribuição do feito (arts. 99, §2º, e 290 do 

CPC).Cumprida a diligência ou certificado o decurso do prazo assinalado, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 10 de Dezembro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54670 Nr: 810-60.2018.811.0034

 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: AZDORM, ARMQ, ARMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLCQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CARDOSO LEITÃO - 

OAB:24140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 810-60.2018.811.0034.

Código nº 54670

Vistos etc.

 Compulsando os autos verifica-se que a parte Requerida até a presente 

data não fora citada no processo, assim, intime-se a autora para que 

apresente endereço atualizado do requerido ou requeira o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, façam conclusos os autos para tomada de devidas providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 17 de Dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50113 Nr: 2234-74.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurosan Rodrigues Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença interposta por MAUROSAN 

RODRIGUES SOUZA em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Indeferida a concessão da assistência judicial gratuita e o recolhimento 

das custas ao final do feito, determinou-se a intimação da requerente para 

recolher as custas judiciais (ref. 12).

Devidamente intimada (ref. 15), a parte requerente manteve-se inerte (ref. 

16).

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora foi devidamente intimada para realizar o recolhimento das 

custas judiciais, todavia, permaneceu inerte.

Desta forma, descumprida a diligência, DETERMINO que o distribuidor do 

Juízo promova o devido CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, 

com as baixas e anotações de praxe, com fulcro no artigo 290 do CPC.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 30 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31118 Nr: 889-49.2012.811.0034

 AÇÃO: Declaração de Ausência->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: Laurinda Bento Rodrigues, Celma de Sousa, Lucas 

Arnaldo de Souza Rodrigues menor rep. por sua mãe Celma de Souza, 

Natália Caroline de Souza Rodrigues menor rep. Por sua mãe Celma de 

Souza, Doraci Maria Rodrigues, Rivadavel Tiófilo Rodrigues, Jandira Teófilo 

Ferreira, José José Basílio Ferreira, Marilúcia Tiófilo Rodrigues, João 

Evangelista Tiófilo Rodrigues, Sandra Tiófilo Rodrigues, Rosemi Tiófilo 

Rodrigues, Raquel Tiófilo Rodrigues, Lourença Teófilo dos Santos, Bárbara 

Rodrigues Lopes, JOÃO TEÓFILO RODRIGUES, NILSON FRANCISCO 

LOPES, Donizete Teofilo Rodrigues, José Pereira dos Santos, Amélia 

Floriana Resende Rodrigues, Shirley Duarte Resende Rodrigues Silva, 

Ricardo José da Silva, Sidiney Gaspar Resende Rodrigues, Sheila Cristina 

Resende Rodrigues, Silvaney Antônio Resende Rodrigues, Maria Teófilo 

Rodrigues, Gaspar Teófilo Rodrigues, Maria Dalila Rodrigues, Dilce Teófilo 

Rodrigues, Terezinha de Oliveira Lima, Joana D'arc Sobrinho Rodrigues, 

José Maria Rodrigues, Marcia Oliveira Rodrigues, Geraldo Teófilo 

Rodrigues, Maria Cândido Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Teófilo Rodrigues, Lindomar Jose 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Ramos de Almeida - 

OAB:, Lilian Miller de Almeida - OAB:12022/MT, Marise Soares 

Guimarães de Souza - OAB:7846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 889-49.2012.811.0034 - CÓDIGO 31118

ESPÉCIE: Declaração de Ausência->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Laurinda Bento Rodrigues e Celma de Sousa e 

Lucas Arnaldo de Souza Rodrigues menor rep. por sua mãe Celma de 
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Souza e Natália Caroline de Souza Rodrigues menor rep. Por sua mãe 

Celma de Souza e Doraci Maria Rodrigues e Rivadavel Tiófilo Rodrigues e 

Jandira Teófilo Ferreira e José José Basílio Ferreira e Marilúcia Tiófilo 

Rodrigues e João Evangelista Tiófilo Rodrigues e Sandra Tiófilo Rodrigues 

e Rosemi Tiófilo Rodrigues e Raquel Tiófilo Rodrigues e Lourença Teófilo 

dos Santos e José Pereira dos Santos e JOÃO TEÓFILO RODRIGUES e 

Amélia Floriana Resende Rodrigues e Shirley Duarte Resende Rodrigues 

Silva e Ricardo José da Silva e Sidiney Gaspar Resende Rodrigues e 

Sheila Cristina Resende Rodrigues e Silvaney Antônio Resende Rodrigues 

e Maria Teófilo Rodrigues e Bárbara Rodrigues Lopes e NILSON 

FRANCISCO LOPES e Gaspar Teófilo Rodrigues e Maria Dalila Rodrigues e 

Dilce Teófilo Rodrigues e Terezinha de Oliveira Lima e Donizete Teofilo 

Rodrigues e Joana D'arc Sobrinho Rodrigues e José Maria Rodrigues e 

Marcia Oliveira Rodrigues e Geraldo Teófilo Rodrigues e Maria Cândido 

Rodrigues

PARTE REQUERIDA: Vicente Teófilo Rodrigues e Lindomar Jose Rodrigues.

INTIMANDO/NOTIFICANDO: Requeridos: Vicente Teófilo Rodrigues, 

Filiação: José Teofilo Rodrigues e Laurinda Bento Rodrigues e Lindomar 

Jose Rodrigues, Filiação: Jose Teofilo Rodrigues Filho e Dolira Maria 

Gomes Rodrigues, atualmente em lugares incertos e não sabidos.

 FINALIDADE: I N T I M A Ç Ã O de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

interessada, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca do Laudo de Avaliação encartado às fls. 356/357, nos presentes 

autos, conforme r. despacho abaixo transcrito.

 DECISÃO/DESPACHO: VISTO, DEFIRO o pedido de fls. 326/327. Por 

conseguinte, INTIMEM-SE os herdeiros dissidentes para que tragam aos 

autos os valores que entendem como devidos aos imóveis. Sem prejuízo, 

PROCEDA-SE o Sr. Oficial de Justiça à avaliação dos bens, relativamente 

àqueles que há discordância quanto aos valores atribuídos pela 

inventariante. Com a juntada da avaliação, INTIMEM-SE a totalidade dos 

sucessores para, querendo, manifestarem, em 15 (quinze) dias. Por fim, 

haja vista a imprescindibilidade da prévia avaliação para o posterior 

recolhimento do tributo, POSTERGO à inventariante a comprovação do 

pagamento do ITCMD para após superada a questão afeta aos valores 

dos bens. 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, Marli Ribeiro Santos, 

digitei.

Dom Aquino - MT, 23 de outubro de 2018.

Erick Leite Ferreira

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31118 Nr: 889-49.2012.811.0034

 AÇÃO: Declaração de Ausência->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: Laurinda Bento Rodrigues, Celma de Sousa, Lucas 

Arnaldo de Souza Rodrigues menor rep. por sua mãe Celma de Souza, 

Natália Caroline de Souza Rodrigues menor rep. Por sua mãe Celma de 

Souza, Doraci Maria Rodrigues, Rivadavel Tiófilo Rodrigues, Jandira Teófilo 

Ferreira, José José Basílio Ferreira, Marilúcia Tiófilo Rodrigues, João 

Evangelista Tiófilo Rodrigues, Sandra Tiófilo Rodrigues, Rosemi Tiófilo 

Rodrigues, Raquel Tiófilo Rodrigues, Lourença Teófilo dos Santos, Bárbara 

Rodrigues Lopes, JOÃO TEÓFILO RODRIGUES, NILSON FRANCISCO 

LOPES, Donizete Teofilo Rodrigues, José Pereira dos Santos, Amélia 

Floriana Resende Rodrigues, Shirley Duarte Resende Rodrigues Silva, 

Ricardo José da Silva, Sidiney Gaspar Resende Rodrigues, Sheila Cristina 

Resende Rodrigues, Silvaney Antônio Resende Rodrigues, Maria Teófilo 

Rodrigues, Gaspar Teófilo Rodrigues, Maria Dalila Rodrigues, Dilce Teófilo 

Rodrigues, Terezinha de Oliveira Lima, Joana D'arc Sobrinho Rodrigues, 

José Maria Rodrigues, Marcia Oliveira Rodrigues, Geraldo Teófilo 

Rodrigues, Maria Cândido Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Teófilo Rodrigues, Lindomar Jose 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Ramos de Almeida - 

OAB:, Lilian Miller de Almeida - OAB:12022/MT, Marise Soares 

Guimarães de Souza - OAB:7846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dos advogados dos sucessores para, querendo, 

manifestarem, em 15 (quinze) dias, acerca do Laudo de Avaliação 

encartado às fls. 356/357, conforme determinação de fls. 328, nos 

presentes autos.

Juizado Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-15.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA PEREIRA MUNDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SMERDECK PIOTTO OAB - MT22984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000010-15.2018.8.11.0034. REQUERENTE: JULIANA CRISTINA PEREIRA 

MUNDIM REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, 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. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação com documentos, Id. 12426303 dentro 

do prazo Id. 12446998, contudo houve certidão de decurso de prazo pela 

não apresentação de impugnação, Id. 12511109. Todavia, no Id. 

12717014, a Requerente apresentou impugnação a contestação através 

de sua advogada, a qual foi nomeada dativa, conforme consta da certidão 

de nomeação, Id. 12717016 e 12717032. Da preliminar. Da nomeação e 

intimação a advogada nomeada. Em sede de impugnação a advogada da 

Requerente requereu em preliminar pela aceitação da nomeação como 

dativa, bem como pelo reconhecimento da impugnação como tempestiva. 

Diante da documentação juntada aos autos da certidão de nomeação da 

advogada da Requerente, acolho a preliminar suscitada. Não havendo 

mais preliminares, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito. Trata-se 

de Ação de Reclamação c.c. Indenização por danos morais proposta por 

Juliana Cristina Pereira Mundim em desfavor de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A., ambos já qualificados nos presentes autos. 

Em síntese alega que é usuária da Unidade Consumidora nº. 6/124194-2, e 

que no início do mês de janeiro/2018 saiu pela manhã de sua casa e 

quando retornou a noite foi surpreendida pelo corte do fornecimento de 

energia em sua residência, e com isso ao constatar que a suspensão de 

energia ocorrera somente em sua residência procurou o Procon local no 

dia seguinte, o qual entrou em contato com a Requerida, e foi lhe 

informada que no período de 04 (quatro) horas estaria sendo feito o 

restabelecimento do fornecimento de energia. Afirma mais que pela falta 

de energia teve prejuízos materiais, pois seus alimentos perecíveis como 

carnes, verduras e derivados, não puderam mais serem consumidos 

devido à falta de energia, e que diante disso não restou alternativa em 

ajuizar a presente demanda, pleiteando indenização por danos morais. 

Realizada a audiência de conciliação 21.03.2018, Id. 12354391, a mesma 

restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Na defesa, Id. 

12426303, a Requerida contesta pela legitimidade do corte do 

fornecimento de energia, uma vez que a Requerente estava inadimplente 

na fatura do mês novembro/2017 com vencimento em 20.12.2017, bem 

como que foi notificada do referido corte, contesta ainda que o corte 

ocorreu na data de 02.01.2018, conforme consta da Consulta ao 

Atendimento – Ordem de Serviço, contesta mais que o Requerente efetuou 

o pagamento após a suspensão, sendo na data 03.01.2018, conforme 

consta do histórico de contas arrecadadas – Id. 12426317 e a energia foi 

religada na mesma data, não ocorrendo atraso na religação. Contesta 

mais, que os pagamentos da UC da Requerente são efetuados fora do 

prazo, conforme consta do histórico de contas, e ainda contesta que a 
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Requerente tinha ciência da possibilidade de suspensão do fornecimento 

de energia, conforme aviso em sua conta, e ao final pela improcedência da 

ação. Diante da nomeação da advogada da Requerente, considero como 

tempestiva a impugnação apresentada, Id. 12717014. Na referida 

impugnação, a parte Requerente impugnou a contestação em sua 

integralidade, ao fato que a Requerida não respeitou o prazo para a 

religação da energia, e ao final pela procedência da ação. Os autos vieram 

concluso, mov. 16. 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 parte Requerida 

como prestadora de serviço e a parte Requerente 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. Pois tem. Compulsando de forma detida os 

documentos carreados aos autos vislumbro que a Requerente efetua o 

pagamento de suas faturas fora do prazo, com quitação dos débitos em 

atraso significativo. Insta pontuar, que na data dos fatos 02.01.2018 a 

unidade consumidora da Requerente estava em débito com a Requerida 

referente a conta do mês de novembro/2017 com vencimento em 

20.12.2017, sendo que foi quitada a dívida somente na data da suspensão 

do fornecimento de energia, qual seja 03.01.2018, conforme consta do 

histórico de contas arrecadadas, uma vez que a Requerente não juntou o 

comprovante de pagamento da referida conta do mês de novembro/2017, 

juntando aos autos tão somente o comprovante de pagamento no valor de 

R$ 81,83 paga em 03.01.2018, referente a competência do mês de 

dezembro de 2018, com vencimento em 20.12.2017. Ressalta-se que a 

fatura de competência do mês de dezembro/2017 foi encaminhada com 

notificação da possibilidade de corte encartada, referente a fatura de 

competência mês novembro/2017, no valor de R$ 86,14. “ATENÇÃO: 

Reaviso de vencimento. Caso a(s) fatura(s) acima relacionada(s) 

permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 

28.12.2017. Conforme Resolução 414 da ANEEL. O pagamento após essa 

data não elimina a possibilidade da devida suspensão ao fornecimento. 

Caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na 

unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado o 

pagamento do(a) fatura acima, desconsiderar essa mensagem. Fatura 

sujeita a inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de 

inadimplência. Leitura confirmada.” É certo que cabe ao consumidor 

realizar o pagamento das faturas em dia para obter a contraprestação do 

serviço. Portanto, tem-se que quitando a dívida com atraso a Requerente 

não cumpriu com a sua parte do contrato, contribuindo para o corte no 

fornecimento de energia elétrica. Diante disso, entendo que a Requerente 

colaborou para o ocorrido, em decorrência do atraso no pagamento da 

fatura do mês de novembro/2017 com vencimento em 20.12.2017, tendo 

assumido o risco de ver suspenso o fornecimento de energia elétrica em 

sua residência, não havendo se falar em ocorrência de danos morais. 

Neste sentido: EMENTA: ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. Situação 

em concreto que não permite concluir pela ocorrência de afronta a algum 

dos atributos da personalidade. Fatura adimplida com considerável atraso, 

de quase 30 dias. Consumidor que, apesar disso, manteve-se inerte, não 

tomando qualquer precaução para evitar a suspensão do fornecimento. 

Dano moral afastado. Sentença reformada para julgar improcedente a 

ação. Recurso Provido. (Recurso Cível Nº 71003343134, Terceira Turma 

Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do 

Sul, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 28/02/2012) 

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça se manifestou quanto à 

legitimidade de as Concessionárias procederem ao corte quando se tratar 

de faturamento regular de consumo, como neste caso, senão vejamos: “É 

legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando 

inadimplente o usuário, desde que precedido de notificação”. (Informativo 

de jurisprudência n° 195). No mais, cabe ressaltar que o corte no 

fornecimento ocorreu devido a fatura do mês de novembro/2017 estar 

atrasada e seu vencimento ocorreu na data de 20.12.2017 e vindo a 

Requerente pagá-la tão somente na data de 03.01.2018, após a 

suspensão da energia ocorrida em 02.01.2018. Ressalta-se que a 

Resolução 414/2010 estabelece as condições gerais de fornecimento de 

energia elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; § 2º A 

contagem do prazo para a efetivação da religação deve ser: I – para 

religação normal: a) a partir da comunicação de pagamento pelo 

consumidor, obrigando-se o consumidor a comprovar a quitação dos 

débitos no momento da religação; ou b) a partir da baixa do débito no 

sistema da distribuidora. Dessa forma, observa-se que mesmo tendo 

ocorrido o corte do fornecimento de energia em 02.01.2018, conforme 

observa-se da Ordem de Serviço – Id. 12426319, devido ao atraso da 

fatura do mês de novembro/2017, a Requerida cumpriu com o prazo na 

religação da energia, pois efetivou a religação após o pagamento, o qual 

ocorreu na data de 03.01.2018. Outrossim, é interessante ressaltarmos 

que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela Requerente, por 

consequência ao direito a indenização por danos morais. Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. Posto isto, desnecessárias outras considerações, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pelo acolhimento da preliminar arguida 

pela Requerente e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA desta reclamação. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-20.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA ALVES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000236-20.2018.8.11.0034. REQUERENTE: LUISA ALVES LEITE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, 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. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação, com documentos (contrato), 

Id. 14536341 e por sua vez a Requerente impugnou, Id. 14708942. Das 

preliminares. De juntada do comprovante original da negativação expedida 

pelos órgãos de proteção ao crédito, quando a este indefiro o pleito da 

juntada aos autos do comprovante original do extrato de negativação, por 

excesso de burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade e 

simplicidade que regem os processos em tramite no Juizado Especial. De 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. Analisando os autos 

verifica-se que na r. decisão 13753552, foi deferida a inversão do ônus 

da prova em sendo assim, será analisado juntamente com o mérito. Não 

havendo mais preliminares, passo ao julgamento do mérito. Mérito. 
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Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Pedido de 

Indenização por Danos Morais e Liminar Inaudita Altera Pars, proposta por 

Luísa Alves Leite em desfavor de Vivo S.A. Telefônica Brasil S.A., ambas 

já qualificadas nos presentes autos. Em síntese alega que houve a 

indevida restrição em seu nome e CPF em 30.09.2016 no valor de R$ 

112,35 (cento e doze reais e trinta e cinco centavos), referente ao 

contrato nº. 2105332688, nos órgãos de restrição ao crédito por suposto 

débito existente perante a Requerida. E, para comprovar junta o extrato 

Declaração da CDL Jaciara/MT, datado de 05.02.2018. Na inicial, alega que 

desconhece o débito e que referida restrição está lhe causando 

transtornos, pois teve seu crédito bloqueado e que diante da injusta 

restrição não restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, 

para pleitear a inexistência do débito e a indenização por danos morais. 

Com a exordial trouxe os documentos. Liminar deferida, Id. 13753552. 

Realizada audiência de conciliação em 1º.08.2018, Id. 14506885, a mesma 

restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Na defesa, Id. 

14536341 a Requerida contesta em preliminar pela impossibilidade da 

inversão do ônus da prova e pela ausência de consulta extraída no balcão 

dos órgãos de proteção ao crédito, e no mérito pelo exercício regular do 

direito, uma vez que a Requerente em 16.05.2012 habilitou em seu nome a 

linha telefônica 66 99900-4561 99991-9859, ocasionando emissão de 

faturas mensais e o cadastro no sistema interno, e para comprovar anexa 

ao contexto da contestação print de telas sistêmicas; o Contrato de 

Permanência por Benefício; o Contrato de Adesão ao Serviço Vivo Internet 

o Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, devidamente 

assinados e cópia da Carteira de passe livre de transporte público e ainda 

faturas, demonstrando a contratação e utilização dos serviços. Ainda 

contesta pela litigância de má-fé, ao fato que a parte altera a verdade dos 

fatos, e ainda faz pedido contraposto a fim de que a Requerente seja 

compelida ao pagamento do valor de R$ 112,35 (cento e doze reais e trinta 

e cinco centavos) e ao final pela improcedência da ação. Em impugnação, 

Id. 14708942, a Requerente impugna que por ser idosa não se lembrava 

da contratação e que devido à má prestação dos serviços entrou em 

contato com o SAC da empresa Requerida, e solicitou o cancelamento e 

estando em aberto a conta do mês de fevereiro providenciou o seu 

pagamento e ainda impugna a Requerida deu por quitado os débitos e 

informando que nada devia, e ainda impugna as telas sistêmicas por 

serem produzidas de forma unilateral e ao final pela procedência da ação. 

Os autos vieram conclusos para decisão, mov.23. Examinando o conjunto 

probatório, vislumbro que a parte Requerida anexou aos autos o Contrato 

de Permanência por Benefício; o Contrato de Adesão ao Serviço Vivo 

Internet o Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, devidamente 

assinados, onde por sua vez a assinatura aposta nestes documentos se 

assemelham aos documentos juntados com a exordial. Ressalta-se ainda 

que a Requerida juntou aos autos faturas relativas a linha telefônica 66 

99900-4561 demonstrando utilização dos serviços de internet móvel 

5GB+. Deste modo, diante da documentação juntada não a que falar em 

fraude na contratação. Contudo, não consta dos autos notícia de furto e 

ou perda dos documentos cíveis da Requerente, tão pouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Portanto, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Assim, não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou 

ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações e 

enriquecer-se ilicitamente. No caso, o Requerente agiu, irrefutavelmente, 

de má-fé, ao ingressar com Ação Declaratória de Inexistência de Débitos 

c.c. Pedido de Indenização por Danos Morais e Liminar Inaudita Altera 

Pars. Logo, restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Diante 

disso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO pelo não acolhimento 

das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. E, na forma e 

fundamentação supra, pela condenação da parte Requerente a pena de 

litigância de má-fé no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o 

valor da causa, a ser revertido em favor da Requerida, na forma do artigo 

81, do Novo Código de Processo Civil. Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO 

estes o JULGO pela PROCEDÊNCIA, bem como pela condenação da parte 

Requerente ao pagamento do valor constante do extrato, sendo na 

importância de R$ 112,35 (cento e doze reais e trinta e cinco centavos), 

referente ao contrato nº. 2105332688, valor que será acrescido de juros 

de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da 

inadimplência. E, após o trânsito em julgado, a parte Requerente deverá 

ser intimada, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto o Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza 

Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-66.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JUSCELINO ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000220-66.2018.8.11.0034. REQUERENTE: MARCOS JUSCELINO ROCHA 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Marcos Juscelino Rocha da Silva em face de Vivo S.A. 

(Telefônica Brasil S.A.), devidamente qualificados nos autos. Examinando 

os autos, vislumbra-se que a parte autora manifestou-se no sentido de 

desistir da ação, tendo em vista não ter mais interesse no prosseguimento 

da ação, conforme consta no Id. 14492705. Em audiência realizada em 

01.08.2018, Id. 14498600, ratificou os termos da petição juntada aos autos 

– Id. 14492705, o que foi lavrado também no termo de audiência, nos 

seguintes termos: “restou-se o presente ato prejudicado, tendo em vista o 

pedido de desistência juntado nos autos conforme se observa pelo – Id. 

14492705, através do sistema Pje, em que a parte autora requereu a 

desistência da ação nos termos lá mencionados. Aberta a palavra ao 

patrono da parte requerente se manifestou nos termos a seguir: ‘o 

advogado reiterou o pedido de desistência conforme petição acima’”. 

Convém explicitar, por oportuno, que nos juizados especiais não há que 

se falar em anuência da parte requerida, mesmo após citada, para a 

desistência da demanda, porquanto a concordância do réu é 

desnecessária. Nesse sentido, o Enunciado 90, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, preceitua in verbis: A desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo em 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima Juíza 

Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-03.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000166-03.2018.8.11.0034. REQUERENTE: FABIANA ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, 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. Fundamento e 

Decido. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. 

Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais, proposta por 

Fabiana Rosa da Silva em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), 

ambos já qualificados nos autos. Em síntese alega que houve a indevida 

restrição em seu nome e CPF em 10.09.2017 no valor de R$ 198,73 (cento 

e noventa e oito reais e setenta e três centavos), referente ao contrato nº. 

0270502786, nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito 

existente perante a Requerida. E, para comprovar junta o extrato SPC 

Brasil, emitido por informações confidenciais mediante o site 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressao/imprimirReport.action?

imprimirHeader=true&indice=0, datado de 02.04.2018, Id. 12976933. Na 

inicial, alega que desconhece o débito e que referida restrição está lhe 

causando transtornos, pois teve seu crédito bloqueado e que diante da 

injusta restrição não restou alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda, para pleitear a inexistência do débito e a indenização por danos 

morais. Com a exordial trouxe os documentos. Realizada audiência de 

conciliação em 04.07.2018, Id. 140010054, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. A parte Requerida em audiência foi 

intimada para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar defesa sob pena de 

revelia, contudo passo o transcurso do prazo, esta não se manifestou, 

conforme certidão de decurso de prazo – Id. 14099855. No Id. 15681107 a 

Requerente se manifestou para o cumprimento de sentença e apresentou 

cálculos. Os autos vieram conclusos para decisão. Primeiramente, cabe 

ressaltar nos autos que a petição acostada no Id. 15681107, referente ao 

cumprimento de sentença, não procede, uma vez que não houve sentença 

proferida nos autos, sendo assim a desconsiderado no presente 

processo. Logo, examinando os autos verifico que a parte Requerida 

deixou de apresentar contestação, conforme certificado Id. 14099855, 

sendo assim não se manifestando nos autos quanto aos fatos alegados 

na exordial. Diante disso, por não constar dos autos defesa escrita, tenho 

por bem decretar-lhe à revelia, nos termos do artigo 344 do NCPC, que 

assim dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” 

Cabe mencionar que a “revelia significa, pois, a não apresentação de 

contestação, dentro do prazo e validamente, por réu regularmente citado.” 

(Manual de Direito Processual Civil, Rennan Faria Kruger Thamay, Editora 

Saraiva jur, São Paulo, pág. 277). Por conseguinte, é de elementar 

conhecimento que a revelia eleva a versão factual trazida pela Requerente 

à condição de verdade formal/ processual e, no caso dos autos, o 

contrário não resulta desta julgadora, principalmente pelos documentos 

juntados. In casu, o pedido é procedente em parte, não somente porque a 

revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

parte autora, mas porque a prova documental anexada com a petição 

inicial arrima satisfatoriamente juízo de procedência do pedido. Logo, 

analisando o conjunto probatório constato que de fato houve a 

negativação no nome e CPF da Requerente no rol de inadimplentes, no 

valor de R$ 198,73 (cento e noventa e oito reais e setenta e três 

centavos), referente ao contrato nº. 0270502786, conforme extrato – Id. 

Id. 12976933. Deste modo, a inserção do nome da Requerente nas 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por 

conseguinte, não há dúvida de que a conduta da Requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Requerente teve o seu crédito abalado. Dessa 

forma, o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Posto isso, desnecessárias considerações outras, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO pela PROCEDÊNCIA EM 

PARTE da presente ação para: I – DECLARAR a inexigibilidade do débito 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Requerida no valor de R$ 

198,73 (cento e noventa e oito reais e setenta e três centavos), referente 

ao contrato nº. 0270502786; e II – CONDENAR a Requerida a indenizar a 

Requerente pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão 

e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se a 

Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome e CPF da Requerente do cadastro de restrição de crédito, apenas no 

que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do 

teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte 

autora no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte 

Requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze 

dias), sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1º, do NCPC, em 

consonância com a Súmula nº 18, editada pela Egrégia Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-53.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ROCHA ROBLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000292-53.2018.8.11.0034. REQUERENTE: ISAIAS ROCHA ROBLES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, in fine da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de Ação Anulatória de 

Negócio Jurídico c.c. Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos 

Morais promovida por Isaías Rocha Robles em desfavor de Vivo S.A. 

(Telefônica Brasil S.A.), ambos devidamente qualificados no presente 

feito. Fundamento e decido. Extrai-se dos autos, conforme certidão 

lavrada pela Secretaria deste Juizado (Id. 16285832), que, apesar de 

devidamente intimada a parte autora não emendou a inicial, conforme 

determinação em decisão (Id. 15113654), uma vez que, dada a 

oportunidade e findo o prazo fixado, não colacionou aos autos 

comprovante de endereço em seu nome e nem comprovou relação com o 

endereço apresentado nos autos (Id. 14383334). Nos termos do artigo 321 

do Novo Código de Processo Civil, tem-se que: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Apesar de devidamente 

intimado, a parte reclamante quedou-se silente, não trazendo aos autos 

qualquer informação e tampouco justificando impossibilidade de 

atendimento dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme decisão – 

Id. 15113654, demonstrando seu desinteresse, corroborando para o 

indeferimento da petição inicial. Diante do exposto, considerando que o 

feito não pode tramitar indefinidamente, aliado à inércia do beneficiário, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito nos termos do 

art. 321 c/c 319 e 320 do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de 

Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-33.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EGMAR CASTRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000164-33.2018.8.11.0034. REQUERENTE: EGMAR CASTRO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, in fine da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Negócio Jurídico c.c. Inexigibilidade de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Egmar Castro de Oliveira em 

desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), ambos devidamente 

qualificados no presente feito. Fundamento e decido. Extrai-se dos autos, 

conforme certidão lavrada pela Secretaria deste Juizado (Id. 15575053), 

que, apesar de devidamente intimada a parte autora não emendou a inicial, 

conforme determinação em decisão (Id. 15112164), uma vez que, dada a 

oportunidade e findo o prazo fixado, não colacionou aos autos 

comprovante de endereço em seu nome e nem comprovou relação com o 

endereço apresentado nos autos (Id. 12974189). Nos termos do artigo 321 

do Novo Código de Processo Civil, tem-se que: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Apesar de devidamente 

intimado, a parte Requerente quedou-se silente, não trazendo aos autos 

qualquer informação e tampouco justificando impossibilidade de 

atendimento dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme decisão – 

Id. 15112164, demonstrando seu desinteresse, corroborando para o 

indeferimento da petição inicial. Diante do exposto, considerando que o 

feito não pode tramitar indefinidamente, aliado à inércia do beneficiário, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito nos termos do 

art. 321 c/c 319 e 320 do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de 

Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-59.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

WETER EUTER DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V A HOSTINS - ME (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000074-59.2017.8.11.0034. REQUERENTE: WETER EUTER DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA, V A HOSTINS - ME 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, 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. Registro ainda, que a parte 

Requerida Motorola Industria Ltda., apresentou contestação Id. 6754860, 

contudo não houve impugnação. Cabe ressaltar que no Id. 8190881, foi 

certificado que a parte Requerida Motorola, não contestou, no entanto, 

esta certidão esta equivocada, uma vez que consta dos autos a 

contestação da Requerida Motorola no Id. 6754860. Ao contrário, quem de 

fato não apresentou contestação e nem mesmo compareceu em 

audiência, apesar de devidamente intimada (Id. 8083332) para o ato 

audiência, foi a Requerida V.A.Hostins-ME, como bem observa-se do 

Termo de Audiência, datado de 07.04.2017 – Id. 8076049. Portanto da 

análise percuciente dos autos, denota-se que a parte Requerida 

V.A.Hostins-ME, foi citada (Id. 8083332), no entanto, não compareceu à 

audiência de conciliação (Id. 8076049), deixando ainda de apresentar 

contestação. É assente que o não comparecimento à referida solenidade, 

sem justa causa, enseja à revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos 

deduzidos pela parte autora na peça de ingresso. A propósito, dispõe o 

art. 20 da Lei 9.099/95, in verbis: 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. Considerando mais, que a 

Requerida V.A. Hostin-ME, não se fiz presente na audiência e nem 

tampouco apresentou defesa, tem-se que os fatos alegados pela parte 

Requerente presumem-se verdadeiros, de acordo com o artigo 344 do 

NCPC “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. ” 

De elementar conhecimento que a revelia eleva a versão factual trazida 

pelo reclamante à condição de verdade formal/ processual e, no caso dos 

autos, o contrário não resulta da desta julgadora, principalmente pelos 

documentos juntados, feito essas considerações, decreto à revelia da 

Requerida V.A. Hostin-ME, e passo análise dos presentes autos. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Reclamação c.c. Indenização 

por Danos Materiais c.c. Danos Morais, ajuizada por Weter Euter dos 

Santos Silva em face de Motorola Industria Ltda. e V.A. Hostins-ME, todos 

qualificados nos autos. Em síntese, alega que na data de 28.06.2016 

efetuou uma compra de 01 (um) aparelho de celular Motorola Moto G4 Plus 

(XT1640/XT16441/XT) affinity moto maker, número de série 

358194070311202, no site www.motorola.com.br, no valor de R$ 

1.498,89 (um mil quatrocentos e noventa e oito centavos e oitenta e nove 

centavos), com garantia de um ano, conforme cupom fiscal, anexo. No 

entanto, alega que comprou o aparelho de boa qualidade, mas na data 

02.02.2017, o referido aparelho celular apresentou defeito e com isso 

alega que encaminhou para assistência técnica localizada em Palmas/TO, 

sob o protocolo OS WO3722304, afirma mais que ao retornar da 

assistência técnica sem o conserto do defeito e sem a personalização 

Motomaker. Aduz na exordial que diante da não realização do defeito 

procurou o Procon, bem como realizou várias reclamações no site, porém 

não obteve êxito e não restou alternativa a não ser ajuizar apresente 

demanda. Com a inicial trouxe os documentos, dos quais estão acostados 

aos autos. Em defesa – Id. 6754860 a Requerida Motorola Industria Ltda., 

contesta que todos os procedimentos foram tomados e que em nenhum 
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momento se eximiu de suas responsabilidades no que tange a assistência 

técnica, conforme ordem de serviço cadastrada sob nº. WO3722304, 

contesta mais que a ordem de serviço foi aberta e encerrada dentro do 

prazo, e ainda das informações do Requerente sobre novos problemas, 

contesta que o mesmo não encaminhou o aparelho, logo contesta que não 

pode prosperar os fatos alegados pela Requerente, assim em contestação 

pleiteou pela improcedência. Todavia, não houve impugnação. Vale 

salientar que a Requerida V.A. Hostins-ME., não compareceu em audiência 

e nem mesmo justificou, bem como não apresentou defesa, e sendo lhe 

decretado à revelia, conforme mencionada acima. Os autos vieram 

conclusos para decisão. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida 

que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida Motorola comprovar os fatos extintivos; modificativos e 

impeditivos de sua responsabilidade, o que não fez, criando em seu 

desfavor a responsabilidade extracontratual. Em que pese as alegações 

da Requerida Motorola, é certo que o Requerente, tentou de todos os 

meios solucionar o defeito em seu aparelho, conforme consta da OS 

WO3722304 e dos chats, contudo não obteve êxito, e seu aparelho 

continuou com o defeito, da não codificação da personalização de seu 

nome. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor é enfático ao 

mencionar que: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (...). §1º. Não sendo 

o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: I- A substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II- A restituição imediata 

da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; e III- O abatimento proporcional do preço. No caso, 

cumpria a Autora a demonstração da falta de qualidade do produto; 

cabendo às Requeridas as provas da inexistência do vício, ônus do qual 

não se desincumbiram. De tal modo, sendo o produto inútil para o uso, e 

não tendo as Requeridas sanado o vício no prazo legal, resta evidente o 

direito do Requerente à restituição do valor pago e/ou a entrega de outro 

aparelho novo de mesmo valor. Assim entendo que o valor pago pelo 

produto deve ser restituído, a título de danos materiais. Quanto aos danos 

morais pleiteados, tenho que o fato vivenciado pelo autor ultrapassou o 

mero dissabor. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do 

dano (artigo 944). Deste modo, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Diante do exposto, 

e por tudo mais que dos autos consta, e nos termos do artigo 487, inciso I 

do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, 

para: a) DECRETAR à revelia da Requerida V.A. Hostin-ME, nos termos do 

artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 344 do NCPC; b) CONDENAR as 

Requeridas a RESTITUIREM, o valor de R$ 1.498,89 (um mil quatrocentos e 

noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), a título de danos materiais, 

que correspondente a quantia paga pelo produto defeituoso, valor este 

que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação e juros de 

1% ao mês desde a citação válida. c) DETERMINO ainda que a parte 

autora, após receber o valor desta condenação, efetue a devolução do 

produto, mediante o procedimento que deve ser indicado e custeado pela 

Requerida. d) CONDENAR as Requeridas solidariamente a pagar a título de 

danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil Reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de 

juros legais a partir do evento danoso Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-71.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI DE PAULA BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000252-71.2018.8.11.0034. REQUERENTE: MARA SANTOS DIAS 

REQUERIDO: VANDERLEI DE PAULA BUENO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, 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. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Cobrança, 

proposta por Mara Santos Dias em desfavor de Vanderlei de Paula Bueno, 

ambos qualificados nos autos. Aduz na inicial que o Requerido fez 

aquisição mediante compras de mercadoria (confecções) em seu 

estabelecimento na importância de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), no 

entanto não efetuou o pagamento, conforme faz a juntada da nota 

promissória, anexa (Id. 14116581), alega ainda na exordial que tentou 

buscar acordo com a parte, porém sem êxito, não restando outra 

alternativa a não ser ajuizar a presente Reclamação. Na audiência de 

conciliação realizada em 22.08.2018 – Id. 14910777 a parte Requerida 

mesmo sendo citada, conforme consta do aviso de recebimento, Id. 

14375424, não se fez presente, e nem tampouco justificou a ausência, 

ocasião em que a parte Requerente requereu a decretação de revelia, 

bem como o prosseguimento do processo. Os autos vieram conclusos 

para decisão. Pois muito bem, primeiramente, constato que realmente a 

parte Requerida foi intimada da referida audiência, conforme consta do 

aviso de recebimento, Id. 14375424, e mesmo assim não se fez presente e 

nem tampouco justificou a ausência na audiência de conciliação, neste 

caso nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 344 do NCPC, 

decreto-lhe à revelia, e passo ao julgamento antecipado da lide. Desse 

modo, considerando que o Requerido não se fez presente na audiência, 

tem-se que os fatos alegados pela parte Requerente presumem-se 

verdadeiros, de acordo com o artigo 344 do NCPC “Se o réu não contestar 

a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor. ” Sendo assim, razão assiste a 

parte Requerente, pelos fatos narrados na inicial, diante da revelia o 

Requerido. No mais, analisando o conjunto probatório tem-se que a parte 

Requerente fez a juntada da nota promissória, no valor descrito de R$ 

330,00 (trezentos e trinta reais). Sendo assim, não resta dúvida de que os 

fatos narrados na Reclamação são tidos como verdadeiros, e 

consequentemente a parte faz jus ao pleito pelo pagamento descrito na 

nota promissória. Diante disso, desnecessárias outras considerações, e 

nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte 

Requerente o valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) acrescidos de 

juros legais de 1% ao mês a partir da citação, bem como de correção 

monetária devida a partir da data do vencimento da obrigação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza 

Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para 
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que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000008-79.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIELI DE SOUSA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000008-79.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: ROSIELI DE SOUSA ROCHA 

EXECUTADO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de cumprimento de 

sentença formulado na ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, ajuizada por Rosieli de Sousa Rocha em 

face de Telefônica Brasil S.A., ambas devidamente qualificadas nos autos. 

A Executada Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.) peticionou nos autos 

informando que há valores depositados nestes a serem levantados, Id. 

11898491 e 11898486. Em análise aos autos, observo que a parte 

Exequente concordou com os valores depositados, bem como informou a 

conta para a transferência dos valores, conforme consta Id. 11923526. 

Dos autos consta do Id. 11945349, que o Banco do Brasil S.A., informou 

que se encontra depositado o valor de R$ 3.956,25 (três mil novecentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), a disposição desse 

Juízo. Considerando que a parte Executada efetuou o depósito do valor da 

condenação espontaneamente, e posteriormente, fora expedido Alvará 

Eletrônico nº. 429118-2/2018, Id. 15075088, com os dados informados 

pelo patrono da Exequente, para a transferência dos valores. Portanto, 

tem-se que diante da quitação do débito, deve o feito ser extinto pelo 

cumprimento integral da obrigação. No mais, JULGO e DECLARO EXTINTA 

a presente execução de sentença, com fundamento no artigo 924, inciso II 

c.c art. 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza 

Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-11.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI BUENO DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000256-11.2018.8.11.0034. REQUERENTE: MARA SANTOS DIAS 

REQUERIDO: SIDINEI BUENO DE PAULA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, 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. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por Mara 

Santos Dias em desfavor de Sidinei Bueno de Paula, ambos qualificados 

nos autos. Aduz na inicial que o Requerido fez aquisição mediante 

compras de mercadoria (confecções) em seu estabelecimento na 

importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), no entanto não efetuou o 

pagamento, conforme faz a juntada da nota promissória, anexa (Id. 

14139269), alega mais que desse valor atualizado perfazem a importância 

de R$ 1.477,11 (um mil quatrocentos e setenta e sete reais e onze 

centavos), afirma ainda na exordial que tentou buscar acordo com a parte, 

porém sem êxito, não restando outra alternativa a não ser ajuizar a 

presente ação. Na audiência de conciliação realizada em 29.08.2018 – Id. 

15046872 a parte Requerida mesmo sendo citada, conforme consta do 

aviso de recebimento, Id. 14386363, não se fez presente, e nem tampouco 

justificou a ausência, ocasião em que a parte Requerente requereu a 

decretação de revelia, bem como o prosseguimento do processo. Os 

autos vieram conclusos para decisão. Pois muito bem, primeiramente, 

constato que realmente a parte Requerida foi intimada da referida 

audiência, conforme consta do aviso de recebimento, Id. 14386363, e 

mesmo assim não se fez presente e nem tampouco justificou a ausência 

na audiência de conciliação, neste caso nos termos do artigo 20 da Lei 

9.099/95 e artigo 344 do NCPC, decreto-lhe à revelia, e passo ao 

julgamento antecipado da lide. Desse modo, considerando que o Requerido 

não se fez presente na audiência, tem-se que os fatos alegados pela 

parte Requerente presumem-se verdadeiros, de acordo com o artigo 344 

do NCPC “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. ” 

Sendo assim, razão assiste a parte Requerente, pelos fatos narrados na 

inicial, diante da revelia do Requerido. No mais, analisando o conjunto 

probatório tem-se que a parte Requerente fez a juntada da nota 

promissória, no valor descrito de R$ 400,00 (quatrocentos reais), dos 

quais atualizados perfazem o valor de R$ 1.477,11 (mil quatrocentos e 

setenta e sete reais e onze centavos), cálculo anexo, Id. 14139248. 

Sendo assim, não resta dúvida de que os fatos narrados na presente 

ação são tidos como verdadeiros, e consequentemente a parte faz jus ao 

pleito pelo pagamento do débito. Diante disso, desnecessárias outras 

considerações, e nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a parte 

Requerida a pagar à parte Requerente o valor de R$ 1.477,11 (um mil 

quatrocentos e setenta e sete reais e onze centavos), dos quais foram 

atualizados até 01.06.2018, conforme cálculo anexo, Id. 14139248. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-29.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EDILON GONCALVES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000022-29.2018.8.11.0034. REQUERENTE: EDILON GONCALVES CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 
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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. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação – Id. 14814967 e por sua vez o 

Requerente impugnou – Id. 14968594, ambos dentro do prazo legal – Id. 

15013939. Da preliminar de Incompetência: A Requerida suscita preliminar 

de incompetência em razão da necessidade de perícia técnica, prova está 

incompatível com o rito do juizado especial. Todavia não merece guarida tal 

assertiva tendo em vista que as provas contidas nos autos são 

suficientes para a formação de convencimento do juízo, portanto rejeito a 

alegação de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o 

feito. Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais e pedido de tutela provisória proposta por Edilon 

Gonçalves Cruz em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A., ambos já qualificados nos presentes autos. Em síntese alega 

que teve seu nome e CPF inseridos no cadastro de inadimplentes e sendo 

incluído indevidamente no valor de R$ 13,02 (treze reais e dois centavos) 

em 27.10.2017 – contrato nº. 0001364276201704. E, para provar junta a 

Declaração Consumidor Completa, expedida pela CDL Jaciara em datado 

de 08.02.2018. Aduz na inicial que foi informado pelo atendente da 

Requerida que o débito tratava-se da unidade consumidora nº 

6/1364276-4, e que possuía outras faturas pendente de pagamento. 

Alega, ainda, que se utilizou da referida unidade consumidora e que 

requereu a baixa/desligamento em seu nome e realizou pagamento de 

consumo final, conforme anexa o comprovante de pagamento no valor de 

R$ 37,37 (trinta e sete reais e trinta e sete centavos) – Id. 11786459, e por 

não ter conseguido resolver de forma administrativa e por ser injusta a 

restrição em seu nome e CPF, não restou alternativa a não ser ajuizar a 

presente ação. Com a inicial trouxe documentos. Liminar indeferida, Id. 

14201609. Realizada a audiência de conciliação em 22.08.2018 – Id. 

14907986, em audiência a parte Requerida propôs acordo no valor de R$ 

1500,00 e mais o cancelamento dos débitos, no entanto a parte 

Requerente não aceitou, restando-se assim infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Na defesa, Id. 14814967, a Requerida contesta em 

preliminar pela necessidade de perícia técnica e consequentemente pela 

incompetência do juizado especial, e no mérito em suma contesta pelo 

exercício regular do direito e pela ausência do dever de indenizar, uma 

vez que o Requerente é titular da UC nº. 6/1364276-4, e para provar a 

anexa o Histórico de Conta Arrecadas – Id. 14815002, contesta que há a 

existência de faturas pendentes na referida Unidade Consumidora. Ainda 

contesta que o Requerente deveria ter requerido o desligamento da 

referida Unidade Consumidora, no entanto não consta no sistema da 

concessionária, e mais que o único comprovante de pagamento anexo aos 

autos refere-se ao valor R$ 37,37, do qual não consta restrito e sim há 

existência de outros débitos dos quais estão pendentes na UC 

6/1364276-4. Contesta mais, pelo pedido contraposto no valor de R$ 66,49 

(sessenta e seis reais de quarenta e nove centavos), e ao final pela 

improcedência da ação. Todavia, o Requerente impugnou – Id. 14968594, 

ao argumento que não deve nada a Requerida, uma vez que pagou o valor 

de R$ 37,37 (trinta e sete reais e trinta e sete centavos), sobre o consumo 

final e ainda requereu o desligamento da UC 6/1364276-4 em seu nome, 

pelo fato que vendeu o imóvel pertencente a UC, impugnou mais pela 

improcedência do pedido contraposto e ao final pela julgamento antecipado 

da lide pela procedência da ação. Os autos vieram conclusos para 

decisão. É certo que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito (artigo 373, inciso I do NCPC e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Desse modo, 

examinando o conjunto probatório, verifica-se que razão não assiste ao 

Requerente, eis que o comprovante no valor de R$ 37,37 (trinta e sete 

reais e trinta e sete centavos) (Id. 1178639), do qual alega que pagou pelo 

consumo final, refere-se a competência do mês de agosto/2016, conforme 

consta do histórico de contas do cliente - UC 6/1364276 anexado ao Id. 

14815002. E o valor de R$ 13,02 (treze reais e dois centavos) discutido 

nestes autos referente a restrição imposta no nome e CPF do Requerente, 

a qual refere-se a competência abril/2017, conforme histórico de contas – 

Id. 14815002. Neste caso, competia o Requerente comprovar a quitação 

do débito no valor de R$ 13,02 (treze reais e dois centavos), colacionado 

na presente demanda que consta do histórico de contas como pendente 

de pagamento, ou seja, ônus constitutivo do seu direito artigo 373, inciso I 

do NCPC, no entanto como dito alhures trouxe aos autos somente o 

comprovante de pagamento no valor de R$ 37,37 (trinta e sete reais e 

trinta e sete centavos). Sendo assim, havendo demonstração inequívoca 

da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. De tal modo, há evidência, 

de que a restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não 

promoveu ao pagamento da fatura referente ao valor negativado, 

referente a UC 6/1364276-4, do qual alegou ter sido titular da mesma. Por 

conseguinte, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, 

vigora a regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo da parte 

Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia ao Requerente comprovar que liquidou as 

pendências em sua UC 6/1364276-4, bem como demonstrar nos autos que 

solicitou a baixa/desligamento da referida UC em seu nome, em virtude de 

venda do imóvel, conforme alegou na exordial, porém não existe nos autos 

a comprovação. Logo, razão não assiste ao Requerente, sendo assim, 

não há o que se falar em dano moral em seu favor. Nesta condição, 

inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da 

Requerida, a improcedência da ação é medida que se impõe. Diante disso, 

JULGO pelo não acolhimento da preliminar e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial, nos termos do art. 487, inciso I, 

do NCPC. Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO, estes o JULGO pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE para condenar a parte Requerente ao 

pagamento do valor de R$ 13,02 (treze reais e dois centavos), valor este 

contido na Declaração da CDL Jaciara, do qual será acrescido de juros de 

mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da 

inadimplência. Após o trânsito em julgado, a parte Requerente deverá ser 

intimada, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento), sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto o Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza 

Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-47.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000176-47.2018.8.11.0034. REQUERENTE: MARIA ROSA DE FREITAS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, 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. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação em 

25.06.2018 - Id. 13824928, contudo não houve impugnação. Da preliminar. 

De ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação. Deixo 

de acolher uma vez que a inicial preenche todos os requisitos do artigo 

319 do NCPC. Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento do 

MÉRITO. Trata-se de Ação de Reclamação c.c. pedido de antecipação de 

tutela c.c. Indenização por Danos Morais, ajuizada por Maria Rosa de 

Freitas em face do Banco Brasil S.A., devidamente qualificados nos autos. 

Em síntese, alega que efetuou empréstimo bancário perante o banco 

requerido, e que sempre pagou seus empréstimos em dias, no entanto 

com a troca de prefeito, teve problemas em receber o seu pagamento, e 

quando houve o deposito de seu salário atrasado foi prejudicada, tendo 

em vista que descontaram/bloquearam todo o seu salário. Aduz ainda que 
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se dirigiu até o banco requerido, e em conversa com o gerente este disse 

que nada poderia fazer, e assim alega que seu salário ficou todo retido, 

afirma mais que o empréstimo é pago mediante boleto bancário, conforme 

anexo, e ainda relata que por não ter obtido êxito, procurou o Procon 

Municipal, do qual também não houve solução quanto ao seu salário 

bloqueado indevidamente e não restou outra alternativa a não ser ajuizar a 

presente ação. Com a inicial trouxe documentos. Liminar foi indeferida, Id. 

13385318. Realizada a audiência de conciliação em 20.06.2018 – Id. 

13769033, está se tornou prejudicada, tendo em vista a ausência 

injustificada da parte Requerida, mesmo citada, conforme aviso de 

recebimento, Id. 13708773 e 13756561, e neste ato a Requerente pleiteou 

pela revelia, bem como pelo prosseguimento do feito. Posteriormente, a 

realização da audiência a Requerida apresentou defesa em 25.06.2018, Id. 

13824928. Nesta defesa, contestou pela tempestividade da contestação, 

uma vez que a audiência realizou se em 20.06.2018 e a defesa foi 

protocolizada em 25.06.2018, dentro do prazo de cinco dias, e em sede de 

preliminar pleiteou pela ausência de documentos indispensáveis a 

propositura da ação, e no mérito em suma pelo exercício regular do direito, 

uma vez que a Requerente possui junto ao banco requerido o contrato dos 

serviços de empréstimo, e ainda contesta que a autora trata-se de cliente 

com superendividamento, contesta mais que não existe bloqueio na conta 

corrente da autora e sim cobrança de dívidas que a mesma contraiu com o 

Requerido, e ao final contesta pela improcedência da ação. Não houve 

impugnação. Os autos vieram conclusos para decisão. Primeiramente, 

cabe ressaltar que a parte Requerida não se fez presente em audiência 

de conciliação realizada em 20.06.2018, contudo apresentou defesa em 

25.06.2018, dentro do prazo de cinco dias, assim não há como 

decretar-lhe à revelia, como pleiteado pela Requerente em audiência. 

Cita-se que a “revelia significa, a não apresentação de contestação, 

dentro do prazo e validamente, por réu que tenha sido regularmente 

citado”, e ainda “ocorre à revelia quando o réu, regularmente citado, deixa 

de apresentar contestação no prazo legal”, (in Rennan Faria Kruger 

Thamay, Manual de Direito Processual Civil, Editora Saraiva Jur, 2018, pág. 

277). Feito as considerações passo analisar os autos. Pois muito bem, 

observo da documentação anexada com a exordial que a Requerente se 

dirigiu até o Procon, onde por sua vez efetuou a Reclamação nº. 

2018.04/00001290091, Id. 13027466. Com essa reclamação o Banco do 

Brasil S.A./Requerido enviou ao Procon a renegociação da dívida realizada 

em 26.04.2018, junto à agência, “onde as pendências” do empréstimo feito 

pela Requerente, foram unificadas em uma única negociação, e ainda, 

consta o esclarecimento de “que os valores cobrados para pagamento de 

parcelas atrasadas não seriam passíveis de estorno”. Observa-se da 

documentação, anexada ao Id. 130274466, que foram unificados os 

empréstimos realizados pela Requerente dos quais perfazem o total de R$ 

14.211,20 (quatorze mil e duzentos e onze reais e vinte centavos), dessa 

unificação foram parceladas em 40 vezes de R$ 355,28 (trezentos e 

cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), com a primeira parcela 

com vencimento em 11.05.2018 e a última parcela com vencimento para a 

data de 11.08.2021. Com esta renegociação juntada aos autos, leva-se a 

dúvida acerca de atrasos nos pagamentos das parcelas contratadas, e 

ainda não é possível dizer que os descontos realizados estão em 

desacordo com o objeto do contrato entabulado entre as partes. 

Conclui-se que a Requerente possui vários empréstimos junto ao Banco 

Requerido, conforme consta da renegociação e do compromisso de 

pagamento – extrajudicial nº. 201800629046, datado de 26.04.2018. No 

mais, pela documentação anexada aos autos é suficiente para demonstrar 

a este juízo que houve a realização de empréstimo junto ao banco 

requerido, logo não havendo nenhuma falha na prestação dos serviços. 

De tal modo, nos termos do artigo 373, inciso I do NCPC, competia a 

Requerente o ônus de provar que não paga em atraso as parcelas de seu 

empréstimo, junto a parte Requerida, pois não basta apenas alegar os 

fatos e não prova-los. A doutrina de Misael Montenegro Filho nos ensina 

que “à parte não basta alegar a ocorrência do fato, vigorando a máxima 

allegatio et non probatio quase non allegatio. A alegação deve ser 

provadas, sob pena de não ser utilizada na formação do convencimento 

do magistrado.” [...] como regra, o ônus da prova é do autor, podendo o 

réu simplesmente negar a ocorrência do fato, sem acrescer outras 

alegações, visto que probatio incumbit ei qui dicit, non ei aqui negat (a 

prova é da incumbência de quem alega o fato, e não daquele que nega).” 

(Novo Código de Processo Civil Comentado, de acordo com a Lei 

13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, São 

Paulo, 2016, pág. 382). Desse modo, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, sob a má qualidade 

dos serviços, que tenha atingido a sua honra, bem como a sua 

personalidade perante terceiros, a improcedência se impõe. Por oportuno, 

quanto ao dano moral este não se faz presente uma vez que a parte 

autora deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Posto 

isto, desnecessárias outras considerações, nos termos do artigo 487, 

inciso I do NCPC, JULGO pela IMPROCEDÊNCIA desta reclamação. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 057/2018-DF

O DOUTOR, JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA M.M. Juiz de Direito 

Diretor do Fórum da Comarca de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, etc...

Considerando que na data de 17-12-2018, houve interrupção de energia 

elétrica no município de Feliz Natal, por volta das 16h00m.

 Considerando que, em contato com os responsáveis pela empresa 

Energisa (prot. 53835687), fora informado que não tinham conhecimento 

da interrupção do fornecimento de energia na região, e que conforme 

informado várias regiões estavam com o mesmo problema e que o prazo 

para retorno eram de 05(cinco) horas.

 RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER, o expediente forense na data de 17/12/2018 

(segunda-feira).

 Art. 2º - INFORMAR que os prazos processuais que se encerraram 

nessa data (17-12-2018), foram prorrogados para o próximo dia útil 

18-12/2018(terça-feira).

Encaminhe-se cópia desta Portaria a Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça, Afixe cópia em lugar de costume e acesso ao público. 

Publique-se.

Feliz Natal, 18 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 Juiz de Direito – Diretor do Foro

Edital

EDITAL Nº 06/2018 - PROCESSO SELETIVO DESTINADO À SELEÇÃO 

PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DA COMARCA DE FELIZ NATAL-MT.

* O Edital n° 06/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46396 Nr: 488-43.2007.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA E COMÉRCIO GAS RAFA 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 
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diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70139 Nr: 369-09.2012.811.0093

 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): Indústria de Madeiras Cizal Ltda - ME, ZENAIDE 

ELENA FAGANELLO, LUIZ FIORELLO FAGANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 

diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72654 Nr: 720-11.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 

diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84816 Nr: 1679-40.2018.811.0093

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA VIVIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em detida análise dos autos verifico que a mesma não veio acompanhada 

da Contrafé, assim Determino a intimação da parte autora, a fim de que 

emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos 

a contrafé, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, § único do 

NCPC).

Determino ainda, que a Sra. Distribuidora atente-se a distribuição dos 

autos, conforme artigo 1.204, da CNGC, eis que a contrafé é essencial 

para os autos.

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85168 Nr: 1883-84.2018.811.0093

 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: RIVAIR ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em detida análise dos autos verifico que a mesma não veio acompanhada 

da Contrafé, assim Determino a intimação da parte autora, a fim de que 

emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos 

a contrafé, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, § único do 

NCPC).

Determino ainda, que a Sra. Distribuidora atente-se a distribuição dos 

autos, conforme artigo 1.204, da CNGC, eis que a contrafé é essencial 

para os autos.

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84989 Nr: 1800-68.2018.811.0093

 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: FRANCISCO DE ASSIS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A, 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CARNEIRO ARAUJO - 

OAB:14564/O, LUCILENE CARNEIRO XAVIER - OAB:7956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em detida análise dos autos verifico que a mesma não veio acompanhada 

da Contrafé, assim diante dos autos terem sido distribuídos pelo PEA, 

Determino que o Sr. Gestor juntamente com a Sra. Distribuidora 

providencie com o necessário.

Determino ainda, que a Sra. Distribuidora atente-se a distribuição dos 

autos, conforme item 3.2.1 do Manual de Padronização, bem como artigo 

1.204, da CNGC, eis que a contrafé é essencial para os autos.

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85525 Nr: 2147-04.2018.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Aparecida Miranda Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822, PAULO CEZAR MARCON - OAB:27.091/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em detida análise dos autos verifico que a mesma não veio acompanhada 

da Contrafé, assim diante dos autos terem sido distribuídos pelo PEA, 

Determino que o Sr. Gestor juntamente com a Sra. Distribuidora 

providencie com o necessário.

Determino ainda, que a Sra. Distribuidora atente-se a distribuição dos 

autos, conforme item 3.2.1 do Manual de Padronização, bem como artigo 

1.204, da CNGC, eis que a contrafé é essencial para os autos.

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84605 Nr: 1532-14.2018.811.0093

 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: GGdAB, GDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em Correição.

Em detida análise dos autos verifico que a mesma não veio acompanhada 

da Contrafé, assim diante dos autos terem sido distribuídos pelo PEA, 

Determino que o Sr. Gestor juntamente com a Sra. Distribuidora 

providencie com o necessário.

Determino ainda, que a Sra. Distribuidora atente-se a distribuição dos 

autos, conforme item 3.2.1 do Manual de Padronização, bem como artigo 

1.204, da CNGC, eis que a contrafé é essencial para os autos.

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85768 Nr: 2302-07.2018.811.0093

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO REDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em detida análise dos autos verifico que a mesma não veio acompanhada 

da Contrafé, assim diante dos autos terem sido distribuídos pelo PEA, 

Determino que o Sr. Gestor juntamente com a Sra. Distribuidora 

providencie com o necessário.

Determino ainda, que a Sra. Distribuidora atente-se a distribuição dos 

autos, conforme item 3.2.1 do Manual de Padronização, bem como artigo 

1.204, da CNGC, eis que a contrafé é essencial para os autos.

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72643 Nr: 710-64.2014.811.0093

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KLDA, MPDEDMG, SG, DGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia Santos de Souza 

Dornelles - OAB:13.906-B

 Vistos em Correição.

Acolho a cota ministerial de fls. 40, e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11/02/19, às 13h30min.

Intime-se a parte autora para que compareça à audiência devidamente 

acompanhada de seu advogado, consignando que a mesma deverá vir 

acompanhada de suas testemunhas, independente de intimação.

Intime-se o curador especial.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77925 Nr: 1144-82.2016.811.0093

 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 DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 77925

Vistos em correição.

Diante da certidão de fls. 52, intime-se a parte requerente para se 

manifestar requerendo o que entender de direito.

Feliz Natal/MT, 14 de Agosto de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77925 Nr: 1144-82.2016.811.0093

 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 DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de folhas 52, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para que requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71170 Nr: 551-58.2013.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERRY ADRIANO PAGLIOSA, Jucelma Henrique 

Pagliosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Caleffi - OAB:SC/18.125, 

RAFAEL MICHELETTO - OAB:33384, Rafael Micheletto - 

OAB:SC/33.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cumpra-se a decisão judicial de fls. 112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77925 Nr: 1144-82.2016.811.0093

 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 DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71170 Nr: 551-58.2013.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERRY ADRIANO PAGLIOSA, Jucelma Henrique 

Pagliosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Caleffi - OAB:SC/18.125, 

RAFAEL MICHELETTO - OAB:33384, Rafael Micheletto - 

OAB:SC/33.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestividade do recurso interposto (fls. 77/80), motivo 

porque intimo a parte embargante/recorrido para apresentar suas 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71170 Nr: 551-58.2013.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERRY ADRIANO PAGLIOSA, Jucelma Henrique 

Pagliosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Caleffi - OAB:SC/18.125, 

RAFAEL MICHELETTO - OAB:33384, Rafael Micheletto - 

OAB:SC/33.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestividade do recurso interposto (fls. 77/80), motivo 

porque intimo a parte embargante para contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 679 de 792



 Cod. Proc.: 71170 Nr: 551-58.2013.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERRY ADRIANO PAGLIOSA, Jucelma Henrique 

Pagliosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Caleffi - OAB:SC/18.125, 

RAFAEL MICHELETTO - OAB:33384, Rafael Micheletto - 

OAB:SC/33.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

CERTIFIQUE-SE quanto a tempestividade do recurso de apelação 

interposto às fls. 77/80v.

Se intempestivos, volte-me os autos conclusos para deliberação.

 Sendo tempestivos (NCPC, art. 1.003), considerando presentes os demais 

pressupostos recursais, tanto objetivo quanto subjetivo, RECEBO o 

presente recurso de apelação em ambos os efeitos (NCPC, art. 1.012).

INTIME-SE a parte apelada, a fim de que apresente as contrarrazões, no 

prazo de quinze dias (art. 1.010, § 1º, CPC).

 Caso a apelada apresente apelação adesiva, INTIME-SE o apelante para 

apresentar contrarrazões (art. 1.010, § 2º, CPC).

Após tudo cumprido e certificado, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 1.010, § 3º, CPC).

Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no item 2.3.20, da 

CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 71170 Nr: 551-58.2013.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERRY ADRIANO PAGLIOSA, Jucelma Henrique 

Pagliosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Caleffi - OAB:SC/18.125, 

RAFAEL MICHELETTO - OAB:33384, Rafael Micheletto - 

OAB:SC/33.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Observadas as cautelas do artigo 1.010, §3º do CPC, estando o feito em 

ordem, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

cautelas de estilo e as nossas homenagens,

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83719 Nr: 954-51.2018.811.0093

 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: LPR, RW

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIELE ALBRING - OAB:18703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTAVEL DE 

FORMA CONSENSUAL COM PARTILHA DE BENS, proposta por Luana 

Pereira Rehring e Roeber Wolfart, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

 A inicial (fls. 04/09) veio acompanhada dos documentos de fls. 10/16

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que as partes acordantes, 

estão devidamente representadas, bem como a transação atende aos 

requisitos legais para a sua homologação.

Assim, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, razão pela qual:

1) DECLARO E DISSOLVO a união estável de Luana Pereira Rehring e 

Roeber Wolfart, no período compreendido entre meados do ano de 2016 à 

meados do ano de 2018;

2) HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS PARTES no que 

concerne a DIVISÃO DE BENS DOS REQUERENTES, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos.

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas e despesas 

processuais que por ventura não tenham sido pagas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Com o transito em julgado, cumpridas as formalidades legais arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77088 Nr: 709-11.2016.811.0093

 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: OZEMIR RABELO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em que pese à petição e documentos juntados às fls. 99/104, verifico que 

conforme oficio de fls. 95, a parte deveria ter comparecido na Agência do 

INSS com os documentos indicados a fim de ser analisada a manutenção 

do beneficio.

Assim, entendo por bem no presente momento a realização da perícia, 

para após analisar os pedidos requeridos.

Diante da certidão de fls. 98, REVOGO a nomeação anterior e tendo em 

vista a aceitação para servir junto ao banco de peritos desta Comarca de 

Feliz Natal/MT, NOMEIO como expert a perita Doutora Amanda Destefani 

Evangelista – CRM 7391-MT, a qual deverá ser intimada para que no prazo 

de 10 dias apresente a sua proposta de honorários periciais.

Após, nos termos do artigo 29 da Resolução 305/2014 “a solicitação de 

pagamento dos honorários periciais dar-se-á após o término do prazo 

para que as partes se manifestem sobre o laudo; havendo pedido de 

complementação ou esclarecimento, depois de satisfatória realização, a 

critério do juiz”.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão proferida às fls. 

88/89.

 Assim, INTIME-SE a perita nomeada e as partes, nos termos do despacho 

já proferido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73297 Nr: 73-79.2015.811.0093

 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): LUIZ CARLOS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Dambros - 

OAB:13.154 MT

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa 

proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de 

Luiz Carlos de Melo, todos igualmente qualificados.

Decisão de fls. 30/31, indeferiu a liminar requerida.

Notificado (fls. 51/52), o requerido apresentou Defesa Preliminar às fls. 

36/50.

A inicial foi recebida em decisão de fls. 53/54, momento em que foi 

analisada as preliminares arguidas.

A parte requerida devidamente intimada Contestou às fls. 58/63.

Impugnação à Contestação às fls. 65/66.

Intimados para especificarem provas, estes se manifestaram às fls. 68 – 

71.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

Vê-se que não se encontra pendente preliminar, pois a preliminar arguida 

é a mesma que já foi devidamente analisada em Decisão de fls. 53/54.

Fixo como ponto controvertido a prática pelo requerido de atos de 

improbidade administrativa.

Considerando os pontos controvertidos acima fixados, defiro a produção 
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da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado conforme disposto 

nos artigos 357, §§4º e 5º e 450, todos do NCPC, além do depoimento 

pessoal das partes.

DECLARO, pois, saneado o feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12/03/2019, às 

14h00min.

 Aportando aos autos o rol testemunhal no prazo legal, Intime-as para 

comparecerem à audiência supra designada, sob as penas da lei, 

independentemente de novo despacho.

Caso sejam arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, também 

independentemente de novo despacho, Expeça-se Carta Precatória com a 

finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a data designada 

para realização da audiência de instrução neste Juízo Deprecante, a fim 

de que não colidam as datas.

 Intimem-se ambas as partes e seus procuradores para comparecerem, 

consignando, nas intimações das partes autora e requerida as penas da 

lei.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70965 Nr: 325-53.2013.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado De Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Galdino Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Processo nº 325-53.2013.811.0093

Código nº 70965

Vistos em Correição.

Intime-se o advogado constituído, Dr. Marcos de Moura Horta para se 

manifestar apresentando Alegações Finais no prazo de 05 dias, ou para 

cumprir o determinado no artigo 112 do NCPC.

Em caso de não apresentação, intime-se o réu para constituir novo 

advogado para que este prossiga com sua defesa, no prazo de 10 dias, 

ou informar impossibilidade para constituir novo advogado.

Dando-se ciência do ocorrido à OAB/MT, para tomar as providências 

cabíveis em face do Advogado.

Em caso de manifestar o Réu não possuir condições para contratar novo 

advogado e considerando que a Defensoria não atua mais nesta Comarca, 

nomeio o Dr. Philippe Zandarin Villela Magalhães, regularmente inscrito no 

cadastro de advogados OAB/MT 16.244, para patrocinar o interesse do 

réu.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 17 de dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 33095 Nr: 319-61.2004.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL MADEIREIRA PIONEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA CONTES LOPES - 

OAB:MT-7109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453/MT, WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - OAB:MT - 3821-E

 Vistos em Correição

Torno nula a Decisão de fls. 178 e diante dos documentos juntados às fls. 

176/177, intime-se pessoalmente a Fazenda Estadual para se manifestar 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73812 Nr: 388-10.2015.811.0093

 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 FELIZ NATAL/MT, JOSÉ ANTONIO 

DUBIELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Domingos Debastiani, CONSTRUTORA 

SERVIÇOS E COMÉRCIO SÃO LUIZ LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos em correição.

Diante da apresentação de endereço atualizado do requerido Construtora 

Serviços e Comércio São Luiz Ltda Epp, EXPEÇA-SE Carta Precatória para 

sua notificação, para que no prazo de 15 dias, apresente manifestação 

por escrito, podendo apresentar documentos e justificações, conforme 

disposto no art. 17, §7º da Lei 8429/93.

Com a juntada da manifestação ou não sendo localizada a empresa 

requerida, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46556 Nr: 651-23.2007.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERREIRA MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Processo nº 2007/17

Código nº 46556

Vistos em Correição.

Intime-se o advogado constituído, Dr. Marcos de Moura Horta para se 

manifestar conforme Decisão de fls. 432, no prazo de 05 dias, ou para 

cumprir o determinado no artigo 112 do NCPC.

Em caso de não apresentação, intime-se o réu para constituir novo 

advogado para que este prossiga com sua defesa, no prazo de 10 dias, 

ou informar impossibilidade para constituir novo advogado.

Dando-se ciência do ocorrido à OAB/MT, para tomar as providências 

cabíveis em face do Advogado.

Em caso de manifestar o Réu não possuir condições para contratar novo 

advogado e considerando que a Defensoria não atua mais nesta Comarca, 

nomeio o Dr. Philippe Zandarin Villela Magalhães, regularmente inscrito no 

cadastro de advogados OAB/MT 16.244, para patrocinar o interesse do 

réu.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 17 de dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79454 Nr: 810-14.2017.811.0093

 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: PAULO ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMAR LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jucelene Aparecida de Brito - 

OAB:20.270, Otilio Ribeiro Neto - OAB:13.332, Paulo Cesar Viecelli - 

OAB:24154/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Édilo Tenório Braga - 

OAB:MT/14.070

 Vistos em correição.

Diante da não realização de acordo em audiência de conciliação e, 

considerando os documentos de fls. 94/96, DEFIRO a denunciação à lide 

requerida na contestação, nos termos do art. 125, II do CPC, para 

DETERMINAR a citação de Seguradora Sul América Cia Nacional de 

Seguros, no endereço fornecido às fls. 84, devendo a parte requerida 

promover a citação no prazo de 30 dias (art. 131, CPC).

Com a juntada de contestação, vistas a parte autora.
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Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79065 Nr: 526-06.2017.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Pauli Gonçalves - 

OAB:14286

 Processo nº 526-06.2017.811.0093.

Código nº 79065

Vistos em Correição.

Em que pese à designação de audiência em Decisão de fls. 21, verifico 

que a mesma não fora realizado.

Assim, redesigno a audiência para o dia 02/04/2019, às 14h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações em Decisão de fls. 21.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 17 de dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85707 Nr: 1788-53.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZEL APARECIDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGISSON JOSÉ DE CASTRO - 

OAB:6214-B/MT

 Processo nº 1788-53.2016.811.0093.

Código nº 85707

Vistos em Correição.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, para requerer o que entender 

de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 17 de dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85439 Nr: 2070-92.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Fruto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em detida análise dos autos verifico que a mesma não veio acompanhada 

da Contrafé, assim Determino a intimação da parte autora, a fim de que 

emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos 

a contrafé, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, § único do 

NCPC).

Determino ainda, que a Sra. Distribuidora atente-se a distribuição dos 

autos, conforme artigo 1.204, da CNGC, eis que a contrafé é essencial 

para os autos.

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85438 Nr: 2069-10.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Fruto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em detida análise dos autos verifico que a mesma não veio acompanhada 

da Contrafé, assim Determino a intimação da parte autora, a fim de que 

emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos 

a contrafé, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, § único do 

NCPC).

Determino ainda, que a Sra. Distribuidora atente-se a distribuição dos 

autos, conforme artigo 1.204, da CNGC, eis que a contrafé é essencial 

para os autos.

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85064 Nr: 1826-66.2018.811.0093

 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: AGV, EV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em detida análise dos autos verifico que a mesma não veio acompanhada 

da Contrafé, assim Determino a intimação da parte autora, a fim de que 

emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos 

a contrafé, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, § único do 

NCPC).

Determino ainda, que a Sra. Distribuidora atente-se a distribuição dos 

autos, conforme artigo 1.204, da CNGC, eis que a contrafé é essencial 

para os autos.

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 43986 Nr: 816-41.2005.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMANI LAMINADOS LTDA ME, LAÉRCIO 

JOSÉ ROMANI, NAIR ROMANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Inicialmente diante dos documentos juntados às fls. 203/216, serem cópias 

exatas dos documentos juntados às fls. 195/202, determino o imediato 

desentranhamento das fls. 203/216.

No mais, em que pese os autos terem vindo conclusos para despacho, 

Determino que se certifique quanto à tempestividade dos embargos de 

declaração apresentados às fls. 195/202, nos termos do art. 1.023, do 

CPC.

Após, volte-me os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79614 Nr: 933-12.2017.811.0093

 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: ADÃO CARLOS BERGMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL FINANCEIRA S.A. C.F.I. (China Constrution 

Bank), BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 682 de 792



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, Claudinéia Francisco Dias - OAB:17.669-MT, 

Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13431-A/MT, Nathalia 

Monteiro - OAB:18.873, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18436/O

 Processo nº 933-12.2017.811.0093

Código nº 79614

Vistos em Correição.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, demonstrando a imperiosidade 

de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 10 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76046 Nr: 179-07.2016.811.0093

 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: GLEIDIANE SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

Dos Santos - OAB:13.431-B

 Processo nº 179-07.2016.811.0093

Código nº 76046

Vistos em Correição.

Se Tempestivo o presente Recurso, o que deverá ser devidamente 

certificado (NCPC, art. 1.003) intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Após, REMETAM-SE os presentes autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação 

dos recursos interpostos, com as nossas homenagens. Antes da 

remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no artigo 346, da CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 10 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74391 Nr: 642-80.2015.811.0093

 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: REJANE RIGGO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Feliz Natal/MT, para requererem o que entenderem de direito.

Com tudo devidamente cumprido, ou nada requerendo, AO ARQUIVO.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70908 Nr: 262-28.2013.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. PERUZATTO, Leonardo Peruzzatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Helena Schimidt - 

OAB:12639/MT

 Vistos em correição.

Diante de o bloqueio ter sido infrutífero, DEFIRO a restrição on line a ser 

realizada em desfavor da parte executada, pelo sistema RENAJUD, e, ato 

contínuo, procedo a operação necessária, conforme se verifica do extrato 

anexo, onde foi lançada a proibição de transferência.

EXPEÇA-SE Mandado de Penhora e Avaliação para a constrição dos 

veículos em nome da executada, conforme extrato em anexo, lavrando-se 

o competente auto, com posterior envio dos autos ao gabinete para 

registro da penhora junto ao Sistema Renajud, devendo as partes requerer 

o que entender de direito.

Verifica-se que dos veículos encontrados em nome da executada, o 

Veículo Modelo VW/7.90 S, placas JYQ-7547, já possui restrição 

concedida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop e, 

considerando o valor do débito, bem como a existência de outros dois 

veículos, deixo de realizar a constrição sobre referido veículo.

Com a juntada dos Mandados de Penhora e Avaliação, vistas ao 

exequente para requerer o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82333 Nr: 2652-29.2017.811.0093

 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: Letícia Passinato Dal Rio de Freitas, Franciele Elisabete 

Passinato, Leonardo Passinato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDO BES, Marli Teresinha Bes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENETE VILELA SOUZA - 

OAB:16518, RENATA MARTINS VASCONCELOS - OAB:41443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Vistos em Correição.

Em que pese a Petição de fls. 270, em Decisão de Agravo juntado às fls. 

119/121, foi Deferido o efeito suspensivo, acerca da Decisão de fls. 

84/86, até analise do mérito do Recurso.

Assim, Intime-se a parte autora para apresentação de impugnação no 

prazo Legal.

Com a apresentação da impugnação, Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, demonstrando a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 

dias.

 Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82026 Nr: 2438-38.2017.811.0093

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIPLAN FINANCEIRA S.A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Vistos em Correição.

Diante do aditamento à Inicial requerido às fls. 119/130, e em conformidade 

com o artigo 329, inciso II, do CPC, dê-se vistas a parte requerida para se 

manifestar no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85530 Nr: 2150-56.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGS MADEIRAS LTDA-ME, IGOR ISRAEL PIRES 

DA SILVA, Graciela de Souza Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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RECEBO a petição inicial em todos os seus termos, eis que preenchido os 

requisitos legais.

CITEM-SE os executados, por expedição de AR, conforme artigo 8°, inciso 

I da Lei n° 6.830/80, para, no prazo de 05 dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora, observada a ordem prevista no art. 9° da mesma Lei.

Não sendo positiva a citação por A.R defiro de citação por Oficial de 

Justiça.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias (artigo 16 da Lei 6.830/80), contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida à execução, o Senhor Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do (a) devedor (a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, 

conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis ou 

imóveis.

O leilão será precedido de publicação de 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.

Se considerar necessário, poderá o Senhor Meirinho utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71692 Nr: 1079-92.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joceli dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 

diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74817 Nr: 839-35.2015.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON APARECIDO MARQUES, DAYSE 

CHRISTIANY MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 

diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82625 Nr: 185-43.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCONDA ROSA PESCINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO JOSÉ ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Recebo a emenda a inicial eis que preenche os requisitos legais.

 CITE-SE a parte executada para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da dívida conforme artigo 829, do Novo Código de Processo Civil, 

cientificando-a de que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor embargos no prazo de 15 dias, contados da data da 

juntada do mandado de citação aos autos (artigos. 914 e 915 do NCPC) 

ou, no mesmo prazo dos embargos, desde que reconheça o crédito da 

parte exequente, depositar 30% do valor em execução, inclusive custas e 

honorários de advogado, para que possa pleitear o parcelamento do 

restante, em até seis parcelas, corrigidas monetariamente e acrescidas de 

juros moratórios de 1% ao mês (artigo 916 do NCPC).

O deferimento do parcelamento depende de manifestação do credor, 

quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 916, NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor do débito (art. 827 

NCPC), verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 

executada efetue o pagamento nos 03 (três) dias acima indicados (art. 

827, § 1º NCPC).

Tão logo verificado pelo Oficial de Justiça que não houve pagamento no 

prazo assinalado, e desde que haja suficiente recolhimento de custas, 

deverá proceder à penhora e à avaliação, lavrando-se auto e intimando-se 

o executado, se a diligência ocorrência na presença deste (art. 829, § 1º 

NCPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

que não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º NCPC).

Feita a penhora, os bens ficarão preferencialmente em poder do 

depositário judicial (art. 840, II NCPC). Se não houver depositário judicial, 

os bens ficarão em poder do exequente (§ 1º) ou, poderão ser 

depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou 

quando anuir o exequente (§ 2º).

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830 NCPC) e, nos 10 

dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o 

executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (art. 830, § 1º NCPC).

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3º 

NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85831 Nr: 2331-57.2018.811.0093

 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: GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual proposto por GRASIELA 

DAIANE STROSCHEIN e PAULO SERGIO ROSSATO, devidamente 

qualificados nos autos.

Em síntese, alegaram que estão casados desde 16 de Abril de 2018, em 

região de Comunhão Parcial de Bens. Afirmaram que da união conjugal 

não adveio filhos.

Após meses de casamento, os requerentes resolveram romper a vida em 

comum e afirmaram que não pretendem reestabelecer à relação conjugal. 

Sustentaram que durante a constância do casamento não adquiriam bens.

 Quanto aos alimentos, o casal dispensa reciprocamente o pagamento da 

pensão alimentícia, eis que eles possuem condições financeiras de prover 

o próprio sustento.

Com a inicial (fls. 04/06) vieram os documentos de fls. 07/12.

Vieram-me os autos conclusos.
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É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Como o deslinde da demanda não depende de instrução probatória, pelo 

que conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a ação, 

nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o vínculo matrimonial está comprovado na Certidão de 

Casamento de fl. 09, dando conta de que as partes se uniram em 

matrimônio no dia 16 de Abril de 2018.

O divórcio tem como principal efeito pôr termo ao casamento, dissolvendo 

o vínculo conjugal, consoante art. 1.571, inciso IV, do Código Civil.

Como se sabe, com a vigência da Emenda Constitucional nº 66/2010, não 

se exige mais qualquer lapso para a decretação do divórcio e, no caso 

vertente, a prova produzida revela que o casal se encontra separado de 

fato, gerando a presunção da ruptura da vida em comum e da 

impossibilidade de sua reconstituição.

Isto posto, HOMOLOGO por sentença, os termos acordados entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento 

no artigo 487, III do CPC, e por estarem preenchidos os requisitos legais, 

DECRETO O DIVÓRCIO do casal GRASIELA DAIANE STROSCHEIN e 

PAULO SERGIO ROSSATO, qualificados nos autos, declarando extinto o 

casamento e seus efeitos, o que faço com supedâneo no artigo 226, § 6º 

da Constituição Federal e no artigo 1.571, inciso IV, do Código Civil.

Quanto ao nome da autora, não há o que se falar, pois é o mesmo de 

solteira.

 Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao 

Cartório competente e em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo. Sem custas, eis que defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84813 Nr: 1676-85.2018.811.0093

 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: MCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, juntando aos autos informação a cerca da 

existência ou não de filhos, bem como, para que esclareça a informação 

contida na Certidão de Óbito (fls. 16) que diz que o de cujus era casado à 

época do falecimento.

Cumprida a respectiva determinação volte–me concluso os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85033 Nr: 1813-67.2018.811.0093

 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: ELIZABETE RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cordoba Fruto - 

OAB:21.244 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Incialmente proceda à secretaria a correta identificação dos autos de 

acordo com artigo 347 inciso VII da CNGC.

RECEBO à inicial, porquanto preenchidos os requisitos legais, e 

DETERMINO a abertura do inventário.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, que poderão ser revogados a 

qualquer tempo, acaso se verifique as hipóteses legais.

Assim, NOMEIO a requerente Sr.ª ELIZABETE RODRIGUES DE SOUZA 

genitora dos de cujus GILSON FRANCISCO DA SILVA, como inventariante, 

nos termos do artigo 617, II, do NCPC, que intimada da nomeação, 

prestará, dentro de cinco (05) dias, o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, bem como, para apresentar as primeiras 

declarações no prazo de vinte (20) dias, tomando-se por termo, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, e certidões negativas, excetuando-se aquelas que já 

tenham sido apresentadas na inicial, lavrando-se termo circunstanciado 

em Cartório (art. 620, do NCPC).

Expeça-se ofício aos bancos Sicredi e Caixa Econômica Federal 

solicitando informações acerca da existência de valores em Conta 

Corrente, Poupança ou outro investimento, em nome do de cujus GILSON 

FRANCISCO DA SILVA, CPF 034.206.091-08.

Citem-se o órgão do Ministério Público e os interessados não 

representados, se for o caso, bem como as Fazendas Públicas Municipal, 

Estadual e Federal (art. 626, do NCPC), manifestando-se elas sobre os 

valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 

(quinze) dias (artigo 629, do NCPC) ou atribuir valores, que poderão ser 

aceitos pelos interessados (artigo 634, do NCPC), manifestando-se 

expressamente.

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (CPC, artigo 628) e 

digam, em quinze (15) dias (artigo 637, do NCPC).

Se concordes, ao cálculo e digam, em cinco (05) dias (artigo 638, do 

NCPC).

Após, recolhidos os impostos devidos e encartados os comprovantes e 

as certidões negativas, à conclusão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77459 Nr: 925-69.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELITON FERDINANDO ALMEIDA, ANDRE 

FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 

diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82031 Nr: 2442-75.2017.811.0093

 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: AKIRA FUSSAE FUJII, KANJI TSUMURA (PROCURADOR)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOSHIAKI FUJII E TAKEKO FUJII (DE CUJUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana C. Ropelli Huck - 

OAB:MT/8.593, JONAS J. F. BERNARDES - OAB:MT/8.247-B, MARCELO 

HUCK JUNIOR - OAB:17976/O, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

De início, RECEBO a emenda à inicial, porquanto preenchidos os requisitos 

legais, e DETERMINO a abertura do inventário.

Assim, NOMEIO o requerente Sr. AKIRA FUSSAE FUJII filho dos de cujus 

TOSHIAKI FUJJI e TAKEKO FUJJI, como inventariante, nos termos do artigo 

617, II, do NCPC, que intimado da nomeação, prestará, dentro de cinco (05) 

dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, bem 

como, para apresentar as primeiras declarações no prazo de vinte (20) 

dias, tomando-se por termo, acompanhadas dos documentos cadastrais e 

fiscais dos bens inventariados, e certidões negativas, excetuando-se 

aquelas que já tenham sido apresentadas na inicial, lavrando-se termo 

circunstanciado em Cartório (art. 620, do NCPC).

Citem-se, após, o órgão do Ministério Público e os interessados não 

representados, se for o caso, bem como as Fazendas Públicas Municipal, 

Estadual e Federal (art. 626, do NCPC), manifestando-se elas sobre os 

valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 

(quinze) dias (artigo 629, do NCPC) ou atribuir valores, que poderão ser 

aceitos pelos interessados (artigo 634, do NCPC), manifestando-se 

expressamente.
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Cite(m)-se, também, o(s) outro(s) herdeiro(s), se já não estiver(em) 

representado(s) por advogado. Caso comporte citação editalícia, desde já 

consigno o prazo de vinte dias.

 Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (CPC, artigo 628) e 

digam, em quinze (15) dias (artigo 637, do NCPC).

Se concordes, ao cálculo e digam, em cinco (05) dias (artigo 638, do 

NCPC).

Após, recolhidos os impostos devidos e encartados os comprovantes e 

as certidões negativas, à conclusão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81724 Nr: 2234-91.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR BATISTA DE ALMEIDA, ANTONIA 

ROCHA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 

diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80424 Nr: 1448-47.2017.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 

diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72117 Nr: 311-35.2014.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Boeing

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SORRISÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580, Paulo Sérgio Gonçalves Pereira - OAB:4929-B

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 

diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72084 Nr: 285-37.2014.811.0093

 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): Medeiros Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:MT/16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 

diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84948 Nr: 1773-85.2018.811.0093

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, diante dos fatos narrados na inicial e do que consta na 

prova documental apresentada, com fundamento no artigo 567 e 568 do 

NCPC, DEFIRO A LIMINAR “inaudita altera pars” para determinar que o 

requerido se abstenham de praticar qualquer ato que moleste ou turbe a 

posse da autora no imóvel descrito e caracterizado na inicial, sob pena de 

pagar a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de transgressão a 

presente ordem judicial.Proceda a secretaria o necessário para expedição 

do Mandado.Caso necessário, fica desde já AUTORIZADA requisição de 

força policial a fim de auxiliar o Sr. Oficial de Justiça na execução do 

mandado, devendo, neste caso, a Secretaria de Vara proceder na forma 

da CNGC/MT (NCPC, art. 139, VII).Promova o autor à citação dos réus, no 

prazo de 05 (cinco) dias, mercê do artigo 564, caput, do CPC.Cumpra-se, 

com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75088 Nr: 990-98.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON APARECIDO MARQUES, EDSON 

APARECIDO MARQUES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 

diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78266 Nr: 1336-15.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÉRCIO ALEXANDRE SCHERVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 

diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85491 Nr: 2120-21.2018.811.0093

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fertimig Transportes Ltda, Noeli Fatima Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos legais.

 Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno à 

análise da conveniência da audiência de conciliação.

Cite-se e intime-se a parte requerida por AR, conforme requerido pela 

parte autora, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Caso sejam alegadas matérias preliminares na contestação, ou seja, 

instruída com documentos, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação, em 15 dias.

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78227 Nr: 1312-84.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS FAGANELLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 

diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73313 Nr: 87-63.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRLANE NUNES, MARIA EUNICE BATEZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 

diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85004 Nr: 1808-45.2018.811.0093

 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: DRP, JRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9.811 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Divórcio Direto proposto DINAURA RAMOS PUPO e 

JOSÉ ROSA PUPO, devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial (fls. 04/06) vieram os documentos de fls. 07/13.

Em síntese, as partes casaram-se no ano de 1985 sob comunhão parcial 

de bens e que se encontram separados de fato a mais de 20 anos, bem 

como não têm interesse na reconciliação.

Afirmaram que da união conjugal adveio três filhas, todas maiores de 

idade, e não adquiriram bens.

 Aportou aos autos petição de acordo formulado entre as partes 

(fls.04-06), dispuseram sobre retirada do nome de casada da varoa.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

O divórcio tem como principal efeito pôr termo ao casamento, dissolvendo 

o vínculo conjugal, consoante art. 1.571, inciso IV, do Código Civil.

Como se sabe, com a vigência da Emenda Constitucional nº 66/2010, não 

se exige mais qualquer lapso para a decretação do divórcio e, no caso 

vertente, a prova produzida revela que o casal se encontra separado de 

fato, gerando a presunção da ruptura da vida em comum e da 

impossibilidade de sua reconstituição.

Isto posto, HOMOLOGO por sentença, os termos acordados entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento 

no artigo 487, III do CPC, e por estarem preenchidos os requisitos legais, 

DECRETO O DIVÓRCIO do casal DINAURA RAMOS PUPO e JOSÉ ROSA 

PUPO, qualificados nos autos, declarando extinto o casamento e seus 

efeitos, o que faço com supedâneo no artigo 226, § 6º da Constituição 

Federal e no artigo 1.571, inciso IV, do Código Civil.

Quanto ao nome da autora, eis que volta usar o nome de solteira DINAURA 

RAMOS.

Sem custas, eis que DEFIRO a Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Cartório 

competente e em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

de estilo.

Condeno o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários 

advocatícios para o defensor dativo nomeado, (a) advogado (a) Dr. (a) 

Marcos de Moura Horta, OAB/MT 9.811-B, os quais arbitro no valor de 3 

URH, a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, devendo a Sra. 

Gestora expedir os documentos necessários.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83277 Nr: 1312-61.2014.811.0091

 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: CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:13.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 

diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83278 Nr: 969-65.2014.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CP, FPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:13.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 

diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-55.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE QUADROS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 29/01/2019 AS 14:15 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-40.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 29/01/2019 AS 14:30 HORAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 47313 Nr: 179-85.2008.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MM GRADE PIRES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, ELIANE 

FRUTO - OAB:10.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 

diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85251 Nr: 1937-50.2018.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto de Oliveira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES CANSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em que pese os autos terem vindo conclusos para despacho, DETERMINO 

que SE CERTIFIQUE quanto a tempestividade dos Embargos à Execução 

apresentados, nos termos do Art. 915 do NCPC.

Se tempestivos, RECEBO desde já os presentes embargos à Execução 

opostos pela executada, bem como CONCEDO o efeito suspensivo, vez 

que presentes os pressupostos do art. 919, § 1º do CPC.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita.

Após, DETERMINO a intimação da parte embargada para se manifestar nos 

autos, apresentando impugnação, no prazo legal.

Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

providencias do disposto no art. 920, II, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109047 Nr: 2381-38.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdS, BB, JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida e 

determinada a citação do acusado, cumprindo o disposto do art. 396-A do 

CPP.

 Preceitua o art. 397 do Código de Processo Penal, com redação da Lei nº 

11.719/2008, que “após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e 

parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado 

quando verificar: I – a existência manifesta de causa excludente da 

ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do 

agente”.

Assim, analisando detidamente os autos, entende-se que não se 

apresenta qualquer das hipóteses autorizadoras da absolvição sumária 

prevista no art. 397 do CPP, uma vez que o fato constitui crime e por não 

vislumbrar a existência de causa excludente da ilicitude do fato ou da 

culpabilidade do agente, bem como qualquer causa de extinção da 

punibilidade do agente.

Ademais, verifico que o inquérito policial apresenta a existência de 

materialidade delitiva e de indícios de autoria.

Logo, diante dos fundamentos expostos deve-se dar prosseguimento na 

instrução do feito.

Designo audiência de instrução para a data de 18 de junho de 2019, às 

17:30 horas.

CERTIFIQUE-SE A SECRETARIA deste Juízo se atendidos os comandos da 

decisão em que recebida e denúncia (juntadas, requisições e 

comunicações).

Intime-se o acusado, o Defensor, o Ministério Público, bem como as 

testemunhas arroladas.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 119228 Nr: 4938-61.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito de Dionísio Cerqueira - SC, Marcos 

Adriano de Ré

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Gelson Nei Vaz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Cícero Moreira 

Maran - OAB:SC/30.422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Graciele Rossi - 

OAB:SC/31.638, Maria do Carmo da Rocha Favero - OAB:7157 / SC

 A fim de dar cumprimento a carta precatória recebida, designo a data de 

19 de fevereiro de 2019 às 14:00 horas.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 119272 Nr: 4961-07.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo da Vara Unica de Terra Nova do Norte - MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Manoel Rodrigues de Freitas Neto, VILMA FELIPETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5.925, JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - OAB:6528

 A fim de dar cumprimento a carta precatória recebida, designo a data de 

19 de fevereiro de 2019 às 13:50 horas.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118542 Nr: 4472-67.2018.811.0087

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ VIANA, GENIVALDO 

APARECIDO GONÇALVES, JOSE SPOLADOR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A, Maria Amelia Cassiana Mastrorosa Vianna - 

OAB:16555-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

recebo a petição inicial.

Cite-se a parte requerida para responder a ação, no prazo legal, 

consignando as advertências legais (CPC, art. 344).

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83119 Nr: 2452-16.2012.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Para interrogatório do acusado designo a data de 07 de novembro de 

2019, às 14h30min.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 119673 Nr: 5214-92.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da Comarca de Matupá-MT, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, João Henrique dos Anjos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kássio Roberto Pereira - 

OAB:12.691-B OAB/MT

 Para inquirição da testemunha ddesigno a data de 19.02.2019, às 

17h40min.

Intime-se.

Informe o juízo deprecante.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101450 Nr: 2255-22.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliwelton Machado Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ismael dos Santos - 

OAB:21747

 Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida e 

determinada a citação do acusado, sendo apresentada resposta, 

cumprindo o disposto do art. 396-A do CPP.

 Preceitua o art. 397 do Código de Processo Penal, com redação da Lei nº 

11.719/2008, que “após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e 

parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado 

quando verificar: I – a existência manifesta de causa excludente da 

ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do 

agente”.

Assim, analisando detidamente os autos, entende-se que não se 

apresenta qualquer das hipóteses autorizadoras da absolvição sumária 

prevista no art. 397 do CPP, uma vez que o fato constitui crime e por não 

vislumbrar a existência de causa excludente da ilicitude do fato ou da 

culpabilidade do agente, bem como qualquer causa de extinção da 

punibilidade do agente.

Ademais, verifico que o inquérito policial apresenta a existência de 

materialidade delitiva e de indícios de autoria.

Logo, diante dos fundamentos expostos deve-se dar prosseguimento na 

instrução do feito.

Designo audiência para oitiva da vítima para a data de 31 de outubro de 

2019, às 14h50min.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 119398 Nr: 5051-15.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Matupá - MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Eric Bruno Melquiades de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaine Molina Junior - 

OAB:21.264/OAB-MT

 A fim de dar cumprimento a carta precatória recebida, designo a data de 

19 de fevereiro de 2019 às 16:10 horas.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 119140 Nr: 4896-12.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Matupá - MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Raiolvande Alves de Sousa, Outros, Anezio Cassimiro da 

Silva, Flavio Costa Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090, Roselucia Rodrigues de Souza - OAB:16.071 - OAB/MT

 A fim de dar cumprimento a carta precatória recebida, designo a data de 

19 de fevereiro de 2019 às 14:20 horas.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 119099 Nr: 4864-07.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Matupá - MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Mateus Strege

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 A fim de dar cumprimento a carta precatória recebida, designo a data de 

19 de fevereiro de 2019, às 16:40 horas.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 119020 Nr: 4801-79.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Matupá - MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 
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Norte - MT, Everton Gabriel Toriani Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovanne Gomes Araujo - 

OAB:19.911/O, Irineu Paiano Filho - OAB:OAB/MT 6097-A

 A fim de dar cumprimento a carta precatória recebida, designo a data de 

19 de fevereiro de 2019 às 14:10 horas.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 119016 Nr: 4797-42.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Comarca de Novo Progresso-PA, 

Ministério Público do Estado do Pará

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Hamilton Brandão Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ferreira Roque - 

OAB:OAB/PA 16630-A

 A fim de dar cumprimento a carta precatória recebida, designo a data de 

19 de fevereiro de 2019 às 16:30 horas.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101030 Nr: 2009-26.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida e 

determinada a citação do acusado, sendo apresentada resposta, 

cumprindo o disposto do art. 396-A do CPP.

 Preceitua o art. 397 do Código de Processo Penal, com redação da Lei nº 

11.719/2008, que “após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e 

parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado 

quando verificar: I – a existência manifesta de causa excludente da 

ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do 

agente”.

Assim, analisando detidamente os autos, entende-se que não se 

apresenta qualquer das hipóteses autorizadoras da absolvição sumária 

prevista no art. 397 do CPP, uma vez que o fato constitui crime e por não 

vislumbrar a existência de causa excludente da ilicitude do fato ou da 

culpabilidade do agente, bem como qualquer causa de extinção da 

punibilidade do agente.

Ademais, verifico que o inquérito policial apresenta a existência de 

materialidade delitiva e de indícios de autoria.

Logo, diante dos fundamentos expostos deve-se dar prosseguimento na 

instrução do feito.

Designo audiência de instrução para a data de 21 de fevereiro de 2019, às 

13h30min.

Intime-se o acusado, a Defesa, o Ministério Público, bem como as 

testemunhas arroladas.

Notifique-se o Ministério Público.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118542 Nr: 4472-67.2018.811.0087

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ VIANA, GENIVALDO 

APARECIDO GONÇALVES, JOSE SPOLADOR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A, Maria Amelia Cassiana Mastrorosa Vianna - 

OAB:16555-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) THAIS 

DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA, Louise Rainer Pereira Gionédis e Maria 

Amelia Cassiana Mastrorosa Vianna, para no prazo de 05 (cinco) dias 

efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado. Bem como, para aportar nos autos o comprovante de 

pagamento das custas e taxas judiciárias para distribuição das cartas 

precatórias nas comarcas deprecadas, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118481 Nr: 4437-10.2018.811.0087

 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: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eduardo Aparecido Silva Parron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para aportar nos autos o comprovante de pagamento das custas e taxas 

judiciárias para distribuição da carta precatória na comarca deprecada, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010835-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR MIGUEL FORMIGHERI (REQUERIDO)

MARIA DA ROSS STEFANELLO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor indicado na certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, tendo em vista o cumprimento do Mandado de Busca e 

Apreensão, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, juntando 

aos autos comprovante de pagamento acompanhado da respectiva guia. 

Salienta-se que a guia deve ser preenchida acessando o site 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46557 Nr: 302-06.2010.811.0096

 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: GENIVAL SERDEIRA, LUZILENE DA SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Soraia Wasilewski 

Ormond - OAB:17496/O, Gessica Lorca Strapazzon - OAB:20249/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 302-06.2010.811.0096 (Código 46557)

Requerente: Genival Serdeira e Luzilene da Silva Miranda

Requerido: Bedin Colonizadora e Construtora Ltda

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 109, vez que já decorreu lapso temporal 

superior ao seu pedido.

INTIME-SE à parte exequente para manifestar-se nos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às Providências.

Itaúba, 17 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 3299 Nr: 3-25.1993.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUSKOFF & MODESTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldemar Pinheiro dos Santos 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3-25.1993.811.0096 (Código n°3299)

Requerente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Requerido: Muskoff & Modesti

Vistos.

Considerando o teor do Aviso de Recebimento, PROCEDA nova tentativa 

de intimação da parte requerida, uma vez que a correspondência 

devolvida (fls.161) comportou apenas a informação de que o destinatário 

encontrava-se ausente.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba, 17 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 43399 Nr: 282-20.2007.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS 

LTDA-ME, NILSON JOSÉ DE MATOS, ANTÔNIO MARCOS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida de Castro Martins 

- OAB:7.453/MT, Juliana Kimie de Mello Leme Nakamura - 

OAB:9.360/E, Persion Aldemani Martins de Freitas - OAB:8.323/E

 Execução Fiscal nº 282-20.2007.811.0096 (Código 43399)

Exequente: União - Fazenda Pública Nacional

Executados: Niomar Beneficiamento de Madeiras Ltda-me, Nilson José de 

Matos e Antônio Marcos Coelho

Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 159, pelo que determino a suspensão do processo 

pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Após o decurso do prazo, INTIME-SE à parte exequente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 17 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45268 Nr: 894-21.2008.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES DE SOUZA SERVIÇOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 894-21.2008.811.0096 (Código 45268)

Exequente: Município de Itaúba/MT

Executado: José Fernandes de Souza Serviços-me

Vistos.

Considerando que o executado não fora localizado para intimação pessoal 

do teor da sentença proferida nestes autos (fls. 66), DETERMINO que a 

sua intimação seja feita por edital, o qual deverá ser fixado no átrio do 

Fórum pelo período de 30 (trinta) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba, 17 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47773 Nr: 745-20.2011.811.0096

 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): JOSÉ MALACRIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos n° 745-20.2011.811.0096 (Código 47773)

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requerido: José Malacrida

Vistos.

INDEFIRO o pedido de dilação de prazo requerido às fls. 119/120, uma vez 

que transcorreu prazo superior.

REITERE-SE o ofício de fls. 101.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 10 de dezembro de 2018.

 Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47774 Nr: 746-05.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MALACRIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Barroso de 

Freitas - OAB:OAB/SP 290.912, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 

14.865, Thiago Aparecido de Jesus - OAB:OAB/SP 223.581

 Autos nº 746-05.2011.811.0096 (Código 47774)

Exequente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Executado: José Malacrida

Vistos.

Considerando a informação de fls. 363, oficie-se o Cartório de 1° Ofício de 

Itaúba/MT para que proceda a averbação da existência do TAC, bem como 

da presente ação, na matrícula n° 621, do Livro 02.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 10 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45886 Nr: 522-38.2009.811.0096

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2009/152 (Código 45886)

Exequente: Ricardo Zeferino Pereira

 Executado: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 49, intime-se pela derradeira vez a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca 

do pagamento ou não dos valores executados.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 17 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70385 Nr: 647-98.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON WOISKI DE ANDRADE, ALINDO 

AFFONSO HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Marcos Roque de 

Faria - OAB:17.293/O

 Processo nº 647-98.2012.811.0096 (Código 70385)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Jeferson Woiski de Andrade e Alindo Affonso Hoffmann

Vistos.

OFICIE-SE pela derradeira vez o juízo de Altamira/PA para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, preste informações acerca da missiva expedida às fls. 

114.

Transcorrido o prazo, DÊ-SE vista ao Ministério Público para se manifestar 

no que entender de direito

CUMPRA-SE com urgência o presente feito, tendo em vista que o mesmo 

encontra-se incluso na Meta 04 do Conselho Nacional de Justiça.

Às providências.

Itaúba, 17 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70439 Nr: 702-49.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, WJDSR, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 702-49.2012.811.0096 (Código: 70439)

Requerente: Wesley João da Silva Rego

Requerido: Juarez Rego

Vistos.

 Considerando que o requerido não fora localizado para citação, defiro o 

petitório de fls. 71, razão pela qual determino a citação do aludido por 

edital.

Cite-se por edital no prazo de 20 (vinte) dias.

Após, se transcorrer “in albis” o prazo de resposta sem manifestação, 

certifique-se e remetam-se os autos conclusos ao gabinete para 

providências procedimentais necessárias.

Às providências.

Itaúba, 17 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70438 Nr: 701-64.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, WJDSR, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 701-64.2012.811.0096 (Código: 70438)

Requerente: Wesley João da Silva Rego

Requerido: Juarez Rego

Vistos.

 Considerando que o requerido não fora localizado para citação, defiro o 

petitório de fls. 73, razão pela qual determino a citação do aludido por 

edital.

Cite-se por edital no prazo de 20 (vinte) dias.

Após, se transcorrer “in albis” o prazo de resposta sem manifestação, 

certifique-se e remetam-se os autos conclusos ao gabinete providências 

procedimentais necessárias.

Às providências.

Itaúba, 17 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47067 Nr: 41-07.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHDSDJ, IFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Processo nº 41-07.2011.811.0096 (Código 47067)

Requerente: Ivaneide Faustino dos Santos

 Requerido: Nildemar Barbosa de Jesus

Vistos.

Considerando o teor do termo de audiência de fls. 120, aguarde-se a 

manifestação da parte requerente.

Às providências.

Itaúba, 14 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70670 Nr: 915-55.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, TFSM, VdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 915-55.2012.811.0096 (Código 70670)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Requerente: Vilma dos Santos

Executado: Edmilson Menani

Vistos.

Ante o teor da certidão de fls. 68, intime-se a parte autora, pessoalmente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Itaúba, 17 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74636 Nr: 198-38.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 
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- OAB:19981/O

 Processo nº 198-38.2015.811.0096 (Código 74636)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Réu: Onofre Antonio de Oliveira Filho

Vistos.

Deixo de analisar o pedido de fls. 138 e 144, uma vez que este deve ser 

feito no executivo de medida de segurança nº 762-46.2017.811.0096 - 

cód. 82663.

Nada mais havendo a ser tratado, arquive-se o presente feito procedendo 

as baixas e anotações de praxe.

 Às providências.

Itaúba, 14 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70038 Nr: 295-43.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERTON WINTHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 295-43.2012.811.0096 (70038)

Requerente: Erton Winther

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Erton Winther contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Devidamente intimada, a autarquia ré apresentou embargos à execução às 

fls. 79/82, tendo a parte autora concordado com os valores expostos nos 

embargos.

Decisão às fls. 105, homologando o acordo e determinando o pagamento.

Às fls. 106/107, foram expedidos as respectivas RPV’s.

Aportou às fls. 109/110, ofício proveniente da COREJ informando o 

pagamento dos RPV’s.

Alvará juntado às fls. 114/115, tendo sido devidamente pago.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, DECLARO EXTINTO, por sentença, o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas.

 Transitada em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com 

as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Itaúba, 17 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4790 Nr: 24-88.1999.811.0096

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY JOSÉ TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GARCIA MOCHON, JEFERSON 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudemir Nardin - OAB:MT - 

9.511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560, Neuma T. Cielo Mânica - OAB:MT-3508-B, Renato 

Fraga Costa - OAB:12297-A/MT

 CERTIDÃO Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE e REQUERIDAS, através de 

seus advogados, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.231,35 (um mil 

duzentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos) a que foram 

condenados nos termos da r. sentença, sendo que cada parte arcará com 

50% do valor acima, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição dos nomes e CPF 

das partes requerente e requeridas junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º da CNGC/TJMP. Este 

Valor deverá ser recolhido na importância de 50% para cada polo do 

processo, ou seja, R$ 617,68 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e 

oito centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, 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) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 27693 Nr: 48-77.2003.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luís Carlos Granado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Casadei - OAB:6989/MT, 

Neuma T. Cielo Mânica - OAB:MT-3508-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 48-77.2003.811.0096 (Código 27693)

Requerente: João Batista de Brito

 Requerido: Luis Carlos Granado

Vistos.

Ante o teor da certidão de fls. 77, intime-se a parte autora para se 

manifestar nos autos.

Empós, conclusos.

 Às providências.

Itaúba, 17 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-03.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICELIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 21/02/2019, às 08:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-85.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 
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(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 21/02/2019, às 08:20 horas

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Processo nº. 957-18.2016.811.0047 – Cód. 41063

Requerente: Auto Posto São Cristóvão LTDA

Advogado: Marco Aurelio Mestre Medeiros

Advogado: Karlos Lock

Interessado: D. F. de Queiroz Contabilidade

Advogado: Donizete Ferreira de Queiroz

Interessado: Donizete Ferreira de Queiroz

Advogado: Donizete Ferreira de Queiroz

Interessado: Banco do Brasil SA

Advogado: Sérvio Tulio de Barcelos

Advogado: José Arnaldo Janssen Nogueira

Interessado: Banco Bradesco S/A

Advogado: Renato Chagas Correa da Silva

Advogado: Cristiana Vasconcelos Borges Martins

Interessado: Small Distribuidora de Derivados de Petróleo LTDA

Advogado: Adirson de Oliveira Beber Junior

Advogado: Fernanda Correa da Silva Baio

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. INTIMAR a empresa SMALL Distribuidora de Derivados de Petróleo 

LTDA, na pessoa de seu advogado Dr. Adirson de Oliveira Beber Junior, 

OAB/SP 128.515, para que no prazo de 10 (dez) dias, apresente valores 

de créditos atualizados somente até a data do deferimento do 

processamento da recuperação judicial, discriminando sua origem e 

classificação, especificando, de forma clara e precisa, se houve inclusão 

de multa contratual, e, em caso positivo, demonstre a legalidade de tal 

incidência.

2. INTIMAR a Empresa Recuperanda na pessoa de seu advogado Marco 

Aurélio Mestre Medeiros, OAB/MT 15.401 e do Administrador Judicial na 

pessoa de seu advogado Donizete Ferreira de Queiroz, OAB/MT 18500, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, indiquem data, hora e local para 

primeira e segunda convocação da ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES, 

nos termos do art. 36 da Lei n.º 11.101/05, consignando que as despesas 

com a convocação e realização do ato ficarão a cargo da Recuranda.

3. INTIMAR a Empresa Recuperanda na pessoa de seu advogado Marco 

Aurélio Mestre Medeiros, OAB/MT 15.401; o Administrador Judicial na 

pessoa de seu advogado Donizete Ferreira de Queiroz, OAB/MT 18500; o 

interessado Banco Bradesco S/A na pessoa de seus advogados Renato 

Chagas Correa da Silva, OAB/MT 8.184-A e Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins, OAB/MT 13.994-A; o interessado Banco do Brasil na pessoa de 

seus advogados Sérvio Túlio de Barcelos, OAB/MT 14.258-A e José 

Arnaldo Janssen Nogueira, OAB/MT 19.081-A e; da interessada SMALL 

Distribuidora de Derivados de Petróleo LTDA, na pessoa de seu advogado 

Dr. Adirson de Oliveira Beber Junior, OAB/SP 128.515, para que fiquem 

cientes do inteiro teor da decisão de fls. 669, abaixo transcrita:

 "Vistos. Considerando o inteiro teor do art. 9° da Lei n.º 11.101/05, 

DEFIRO o pedido formulado pelo Administrador Judicial às fls. 657/658 dos 

autos, para o fim de DETERMINAR a intimação da empresa SMALL 

Distribuidora de Derivados de Petróleo LTDA, por seus advogados, via 

DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente valores de créditos 

atualizados somente até a data do deferimento do processamento da 

recuperação judicial, descriminando sua origem e classificação, 

especificando, de forma clara e precisa, se houve inclusão de multa 

contratual, e, em caso positivo, para que demonstre a legalidade de tal 

incidência. Apresentados os cálculos, INTIME-SE a empresa autora, 

pessoalamente, por seus representantes e por seus advogados, via DJE, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste requerente o que 

entender pertinente. Após a manifestação da Recuperanda, INTIME-SE o 

Administrador Judicial para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

acerca dos cálculos apresentados. Sem prejuízo do cumprimento das 

determinações acima, considerando que houve objeção ao plano de 

recuperação apresentado, DETERMINO a intimação da Empresa 

Recuperanda e do Administrador Judicial para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, indiquem data, hora e local para primeira e segunda convocação da 

ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES, nos termos do art. 36 da Lei n.º 

11.101/05, salientado que as despesas com a convocação e realização 

do ato ficarão a cargo da Recuperanda. INTIMEM-SE a Recuperanda, os 

interessados, bem como o Administrador Judicial, via DJE, devendo a 

Secretaria providenciar a inserção da referida intimação de forma manual 

no sistema DJE, devido ao fato de que os advogados dos interessados 

não aparecem na intimação direta do sistema. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Jauru/MT, 10 de dezembro de 2018."

Jauru, 18 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47227 Nr: 413-59.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wexley Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Silva Almeida - 

OAB:15358

 Ante o exposto, não havendo provas suficientes para a condenação, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal para ABSOLVER 

WEXLEY MEDEIROS da imputação da prática do delito previsto no artigo 

157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal, com supedâneo no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal.

 Em consequência, REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor 

de WEXLEY MEDERIOS, determinando a sua imediata colocação em 

liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso, devendo 

a Secretaria expedir o competente ALVARÁ DE SOLTURA e proceder as 

devidas atualizações no sistema BNMP 2.0. DECLARO a PERDA da arma 

de fogo e munições apreendidas com os réus em favor da União, e 

DETERMINO a sua REMESSA ao Comando do Exército Brasileiro mais 

próximo, para sua destruição ou doação para órgãos de segurança ou 

Forças Armadas, tudo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a teor do 

art. 25 da Lei 10.826/03. Nos termos do inciso II, do art. 201, do Código de 

Processo Penal, COMUNIQUE-SE à vítima o teor da presente sentença. 

Sem condenação em custas processuais. Certificado o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Jauru/MT, 17 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31889 Nr: 699-13.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildo Dimas Faria, LEAR TEIXEIRA, Pablo Junior da Silva, 

Irineu do Carmo Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Jauru

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista que já foi proferida decisão determinando o cancelamento 

da distribuição, providência que não foi efetivada pelas razões expostas 

na certidão de fls. 74, DETERMINO, em observação ao documento 

acostado às fls. 75, o lançamento do movimento 1083 (cancelamento da 

distribuição).

Feito isso, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para as 

providências necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 10 de julho de 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33250 Nr: 562-94.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas do inteiro teor do(s) Ofício(s) Requisitório(s) 

expedido(s), a fim de que, caso entendam pertinente, se manifestem, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da Resolução 458/2017 do 

Conselho da Justiça Federal - CJF.

Jauru, 17 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 11596 Nr: 1018-54.2008.811.0047

 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 Ficher Claus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Reitere-se a decisão de fls. 104, advertindo o advogado da parte autora 

que a ausência de requerimento de habilitação no prazo de 15 dias 

ensejará a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do 

artigo 313, § 2º, inciso II do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 17 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31215 Nr: 1089-17.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofra Rodrigues do Carmo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edimar Rodrigues da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cuida-se de CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO de Sentença movida por ONOFRA 

RODRIGUES DO CARMO SILVA, em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Foram acostados aos autos os ofícios noticiando o efetivo pagamento do 

crédito via RPV,s/precatório, cujos valores foram devidamente 

transferidos/levantados pelo patrono da parte autora.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, torna-se dispensável a apresentação de prestação de 

contas, vez que o advogado constituído possui poderes para receber e 

dar quitação (fls. 18). Ademais, verifica-se que a parte autora foi 

devidamente comunicada da decisão que autorizou a liberação do alvará 

em nome do advogado (fls. 195), no entanto manteve-se inerte.

 Assim, diante do adimplemento do crédito executado com o respectivo 

comprovante de levantamento dos valores pela parte autora (fls. 197/198), 

DECLARO satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, nos termos do arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

 Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13194 Nr: 198-64.2010.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Cristina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cuida-se de CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO de Sentença movida por CLAUDIA 

CRISTINA DE OLIVEIRA, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Foram acostados aos autos os ofícios noticiando o efetivo pagamento do 

crédito via RPV,s/precatório, cujos valores foram devidamente 

transferidos/levantados pelo patrono da parte autora.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, torna-se dispensável a prestação de contas nos autos, vez 

que o advogado constituído possui poderes para receber e dar quitação, 

conforme se extrai do documento de fls. 22. Ademais, verifica-se o 

levantamento dos valores pelo patrono da parte autora conforme 

manifestação, bem como comprovantes (fls. 193/200).

 Assim, diante do adimplemento do crédito executado com o respectivo 

comprovante de levantamento dos valores pela parte autora (fls. 179/180), 

DECLARO satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, nos termos do arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

 Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 18 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13873 Nr: 884-56.2010.811.0047

 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: Elizabethe Aparecida de Abreu Tomichã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Reitere-se a decisão de fls. 152, intimando o INSS, nos termos do artigo 

690 do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 17 de dezembro de 2018.

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria 60/2018-JUS18 de dezembro de 2018

 O Doutor VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA–MMº. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro em Substituição Legal nesta Comarca de Juscimeira, no 

uso de suas atribuições legais, e

Considerando que a servidora Lucilene Soares Paniago Mascarenhas, 

matrícula 8094, designada Gestora Judiciária Substituta, da Secretaria da 
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Vara Única irá usufruir 10 (dez) dias de férias referente ao exercício 

2018, no período de 14 a 23/01/2019.

 RESOLVE:

DESIGNAR LUCAS MARTINS MAIA DE OLIVEIRA, matrícula nº 32890, 

Analista Judiciário PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário 

(PDA-FC), na Secretaria da Vara Única no período de 14 a 23/01/2019.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Juscimeira, 18 de dezembro de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal-Diretor do Fórum

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48583 Nr: 3139-03.2018.811.0048

 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: GREISE REGINA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, 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.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

27/03/2019, às 14h (horário oficial de Mato Grosso).

5. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas pela parte 

autora e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 14 de dezembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33601 Nr: 1960-05.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. GONÇALVES DE SOUZA & CIA LTDA -ME, 

DAYANNE DEYSE DE SOUZA, VALDIRENE GONÇALVES SOUZA, GILSON 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 Vistos

1. Diante do pleito contido em petitório de Ref: 39, intime-se a parte autora 

para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 14 de dezembro 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: 1000164-25.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DINEIA ARAUJO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB - MT23677/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB: MT23677/O, para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 31/01/2019 Hora: 

13:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 

do Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-25.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DINEIA ARAUJO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB - MT23677/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000164-25.2017.8.11.0048 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - MT0004062A, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO II Data: 31/01/2019 Hora: 13:00 . JUSCIMEIRA, 18 de 

dezembro de 2018. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-72.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO SODRE DAMASCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB: MT13867/O, 

Advogado: IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB: MT10346/O e 
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Advogado: JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB: MT2854/B, para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 31/01/2019 Hora: 

14:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 

do Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-71.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN PATRICIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB: MT13867/O, 

Advogado: IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB: MT10346/O e 

Advogado: JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB: MT2854/B, para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 31/01/2019 Hora: 

14:30 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 

do Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-40.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

THAMILE DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB: 

MT0213630A, para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

31/01/2019 Hora: 15:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Requerente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Lucas Martins Maia 

de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-92.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA JUSCIMEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A, para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 31/01/2019 Hora: 

15:30 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 

do Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-84.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LOYNE BORGES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA SENTENÇA Processo: 

1000119-84.2018.8.11.0048. REQUERENTE: LOYNE BORGES ANDRADE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS ETC. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Fundamento e 

decido. De início, em face da ausência da parte reclamada em audiência 

de conciliação, reconheço a sua revelia (art. 20, da Lei 9.099/95 e 344 do 

CPC), aplicando-se seus efeitos, dentre os quais, a presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial, circunstância, em tese, 

suficiente à procedência do pedido. Ainda, destaco que não se faz 

necessária a realização de prova pericial para deslinde da controvérsia ou 

a remessa dos autos à Justiça comum em razão de complexidade da 

matéria debatida no caso. Aliás, não há qualquer requerimento nesse 

sentido e, inclusive, seria inútil a realização de prova pericial neste 

momento, pois, à evidência, hoje, o perito encontraria situação diversa na 

rede elétrica do que aquela existente à época dos fatos. Isto posto, julgo o 

processo no estado em que se encontra, não havendo necessidade de 

dilação probatória (art. 355, inc. I e II, do CPC). Acrescento que “a 

necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o 

julgamento da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é 

legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para 

embasar o convencimento do Magistrado” (STF – RE 101.171-8/SP). Não 

obstante, acrescento que a aplicação dos efeitos da revelia não impõe 

necessariamente a procedência, mas apenas o reconhecimento de que os 

fatos narrados na inicial são verdadeiros, devendo o magistrado proceder 

a análise em conjunto com os elementos nos autos. Destarte, não pode a 

sentença deixar de ilustrar e de refletir sobre a existência de documentos, 

bem como se debruçar sobre os conteúdos neles existentes. Nesse 

sentido, inclusive: STJ – “A presunção de veracidade dos fatos afirmados 

na inicial, em caso de revelia, é relativa, devendo o juiz atentar para a 

presença ou não das condições da ação e dos pressupostos processuais 

e para a prova de existência dos fatos da causa” (STJ, RESP 211851/SP). 

Como se infere, por meio de todo o conjunto probatório que se produziu 

nos autos, e ainda, pela certeza dos fatos (art. 344 do CPC), a relação 

jurídica entre as partes restou demonstrada, bem como o inadimplemento 

contratual da parte requerida. Note-se que a autora reclama indenização 

por danos experimentados em decorrência do fornecimento inadequado 

(oscilação/queda) de energia elétrica que teria ocorrido em sua residência, 

isto aos 31 de agosto de 2018, fato que teria resultado na queima de 

aparelho liquidificador e avarias em aparelho refrigerador. A relação 

narrada na peça inicial é tipicamente de consumo, da qual resulta em 
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responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço público, e, por 

consequência, na obrigatoriedade em fazê-lo de forma adequada, segura, 

eficiente e, em se tratando de serviço essencial, de forma continuada, 

conforme previsto no art. 22, da Lei 8.078/90. Assim o sendo, 

rememorando-se que se trata de típica relação consumerista, incumbia à 

reclamada trazer aos autos demonstrativos de que a afirmada 

oscilação/queda de energia não teria ocorrido, porém, como alhures 

indicado, quedou-se inerte em fazê-lo, inclusive, de comparecer à 

audiência realizada ou de apresentar defesa no prazo legal. No caso, a 

caracterização da responsabilidade civil da ré independe de conduta 

culposa, à luz da teoria do risco administrativo prevista no art. 37, § 6º da 

CF/88, sendo que a revelia indica que teria ocorrido o dano e o nexo de 

causalidade, uma vez que, “o consumidor deve fazer prova do dano e do 

nexo causal para ser indenizado, enquanto a concessionária deve 

comprovar alguma excludente da responsabilidade civil para se eximir da 

obrigação” (TJMT, RAC n.º 128803/2014, Rel. Clarice Gaudino da Silva, 2ª 

Câmara Civil), o que não fez. Quanto aos danos patrimoniais 

experimentados, especificamente, pleiteia a reclamante indenização no 

importe de R$ 1.180,00, consistentes na soma de R$ 650,00 pelo conserto 

do refrigerador, R$ 450,00 por alimentos que alega terem perecido e R$ 

80,00 pela troca do liquidificador. Destarte, reputo comprovados tão 

somente os prejuízos pelo conserto do refrigerador/geladeira, bem como 

R$ 77,90 pela troca do liquidificador, considerando-se, neste aspecto, os 

menores orçamentos apresentados aos autos, id. 13878503 – p.1 e id. 

13878510 – p. 1, respectivamente, ou seja, a soma de R$ 727,90 

(setecentos e vinte e sete reais e noventa centavos). Quanto ao 

ressarcimento do valor de R$ 450,00 pugnado para indenização por 

alimentos que estragaram em face ao degelo do refrigerador, entretanto, 

não reputo devido pela parte adversa, apesar da verossimilhança da 

alegação, uma vez que tal pedido foi estimativo – fato confessado pela 

própria reclamante na inicial -, a prova de tal fato lhe competia, e, não se 

repara dano hipotético ou não comprovado. Ou seja, sobre o ponto, falhou 

a reclamante em comprovar o fato constitutivo de seu direito, não se 

desincumbindo do ônus que lhe competia a teor do que dispõe o art. 373, 

inc. I do CPC. Sobre os danos extrapatrimoniais arguidos, por sua vez, é 

evidente que os equipamentos danificados são essenciais para a 

viabilização de condições mínimas de moradia, de modo que sua “queima”, 

agravada pela recusa da reclamada na resolução administrativa atingiu a 

esfera íntima da autora, o que enseja também o dever de indenizar. No 

respeito ao valor indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de 

que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser 

irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o 

quantum pleiteado na inicial para a verba se mostra exorbitante, mas que a 

monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por outro lado, denota 

razoabilidade e deve ser capaz de atingir seus fins. Por conseguinte, de 

rigor a procedência para condenar a parte reclamada ao pagamento dos 

valores narrados na inicial a título de reparação por danos materiais 

sofridos, pagando pelos danos aos aparelhos eletrodomésticos, bem 

como compensar pelo dano moral sofrido, tudo devido por sua 

inadimplência contratual. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados por LOYNE BORGES ANDRADE em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, para o fim de: A) CONDENAR a 

parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 727,90 (setecentos e 

vinte e sete reais e noventa centavos) a título de indenização por danos 

materiais, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC. a partir do 

desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação; B) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da importância de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais 

enfrentados, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste 

arbitramento (Súmula 362 do e. STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Neste grau de 

jurisdição, sem condenação nas despesas de sucumbência (art. 54 da Lei 

9.099/95). Sentença publicada e registrada pelo PJE 2.0. Intimem-se. Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-46.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA SENTENÇA Processo: 

1000031-46.2018.8.11.0048. REQUERENTE: SIMONE LUIS DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório minucioso nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação pelo rito 

sumaríssimo proposta por SIMONE LUIS DOS SANTOS em desfavor de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. visando reparação por danos que 

alega ter sofrido em razão de ato ilícito perpetrado pelo reclamado. 

Fundamento e Decido. De início, rejeito a preliminar de falta de interesse de 

agir, sob a legação de ausência de requerimento administrativo, tendo em 

vista a previsão constitucional do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. Ademais, a busca ou o exaurimento da via administrativa não é 

requisito indispensável a propositura da ação, ante a necessidade que a 

parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito da autora apresentado com a inicial e, nem 

provar o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora desconhece 

qualquer origem do débito, que ensejou a inscrição de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito no valor de R$91,13. No presente caso, em 

pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de conduta ilícita a 

fundamentar responsabilização por danos, observa-se que esta não 

trouxe aos autos qualquer tipo de documento idôneo que comprovasse a 

prestação do serviço ou sua disponibilização em favor da parte autora, 

passando ao largo de comprovar a efetiva prestação dos serviços entre 

as partes e o principal, a legalidade dos débitos discutidos nos autos. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe 

extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização 

das inscrições pela parte ré. Por sua vez, a parte ré não trouxe nos autos 

qualquer documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus 

que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente 

a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito. 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 
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fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “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.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 02 (duas) 

demandas de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

d a n o s  m o r a i s  ( a u t o s  1 0 0 0 3 0 - 6 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 8  e 

100032-31.2018.8.11.0048). Nesse sentido: E M E N T A – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS 

AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 

85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE 

NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia 

centrada no quantum indenizatório fixado a título de danos morais pela 

negativação indevida.2. O quantum da indenização por dano moral deve 

ser fixado com moderação para que seu valor não seja tão elevado a 

ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido 

que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o causador 

do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais, 

deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações 

indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação indevida 

decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença favorável em 

algumas delas. 4. A parte vencedora em primeiro grau, mas sucumbente 

em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais em favor do 

patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os critérios previstos 

no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. Apelação 

conhecida e não provida. (Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - 

Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara Cível 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul) (grifei) Assim, ante 

a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e dos débitos é medida que se impõe. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora possui 

outros apontamentos negativos em seu nome, porém, se encontram em 

discussão judicial. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em 

comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste legítimo 

apontamento restritivo. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA SENTENÇA Processo: 

1000032-31.2018.8.11.0048. REQUERENTE: SIMONE LUIS DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório minucioso nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação pelo rito sumaríssimo 

proposta por SIMONE LUIS DOS SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA 

S.A. visando reparação por danos que alega ter sofrido em razão de ato 

ilícito perpetrado pelo reclamado. Fundamento e Decido. PRELIMINARES De 

início, rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida pela parte 

demandada, ante a alegação de ausência de documentos indispensáveis 

a propositura da ação, em especial o extrato dos órgãos de proteção ao 
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crédito, tendo em vista que os documentos trazidos nos autos apresentam 

informações verossímeis e, aliás, eventual ausência de tal documento não 

prejudicaria a análise de mérito, mas tão somente a comprovação do 

direito material objeto da ação. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

da autora apresentado com a inicial e, nem provar o que afirmou com a 

defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora desconhece qualquer origem do débito, 

que ensejou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

no valor de R$109,95. No presente caso, em pese a parte reclamada 

tenha afirmado a ausência de conduta ilícita a fundamentar 

responsabilização por danos, observa-se que esta não trouxe aos autos 

qualquer tipo de documento que comprovasse a prestação do serviço ou 

sua disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora trouxe extrato dos órgãos de proteção 

ao credito, demonstrando a realização das inscrições pela parte ré. Por 

sua vez, a parte ré não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Assim, tenho 

que efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte 

reclamada realizou indevidamente a inclusão do nome da parte reclamante 

nos órgãos restritivos de crédito. Insta ressaltar que a responsabilidade 

da parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos 

do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “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.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 02 (duas) 

demandas de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

d a n o s  m o r a i s  ( a u t o s  1 0 0 0 3 0 - 6 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 8  e 

100031-46.2018.8.11.0048). Nesse sentido: E M E N T A – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS 

AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 

85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE 

NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia 

centrada no quantum indenizatório fixado a título de danos morais pela 

negativação indevida.2. O quantum da indenização por dano moral deve 

ser fixado com moderação para que seu valor não seja tão elevado a 

ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido 

que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o causador 

do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais, 

deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações 

indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação indevida 

decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença favorável em 

algumas delas. 4. A parte vencedora em primeiro grau, mas sucumbente 

em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais em favor do 

patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os critérios previstos 

no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. Apelação 

conhecida e não provida. (Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - 

Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara Cível 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul) (grifei). Assim, ante 

a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e dos débitos é medida que se impõe. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora possui 
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outros apontamentos negativos em seu nome, porém, se encontram em 

discussão judicial. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em 

comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste legítimo 

apontamento restritivo. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA SENTENÇA Processo: 

1000030-61.2018.8.11.0048. REQUERENTE: SIMONE LUIS DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

minucioso nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação pelo rito sumaríssimo 

proposta por SIMONE LUIS DOS SANTOS em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A. visando reparação por danos que alega ter sofrido em 

razão de ato ilícito perpetrado pelo reclamado. Relata a parte autora que 

teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Decido. 

PRELIMINARES De início, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, 

sob a legação de ausência de requerimento administrativo, tendo em vista 

a previsão constitucional do princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

Ademais, a busca ou o exaurimento da via administrativa não é requisito 

indispensável a propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem 

de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. No mesmo 

sentido, rejeito a preliminar de conexão arguida pela parte reclamada, 

tendo em vista que as reclamações ajuizadas versam sobre débitos e 

contratos distintos, ou seja, os débitos discutidos nas demandas são 

diversos, não havendo comunhão de pedido ou causa de pedir em tais 

demandas. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte 

autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

da autora apresentado com a inicial e, nem provar o que afirmou com a 

defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora desconhece qualquer origem dos 

débitos, que ensejaram as inscrições de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito no valor de R$118,42 e R$67,52. No presente caso, 

em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de conduta ilícita a 

fundamentar responsabilização por danos, observa-se que esta não 

trouxe aos autos qualquer tipo de documento que comprovasse a 

prestação do serviço ou sua disponibilização em favor da parte autora, 

passando ao largo de comprovar a efetiva prestação dos serviços entre 

as partes e o principal, a legalidade dos débitos discutidos nos autos. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe 

extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização 

das inscrições pela parte ré. Por sua vez, a parte ré não trouxe nos autos 

qualquer documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus 

que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente 

a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito. 

Insta ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “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.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 
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Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 02 (duas) 

demandas de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

d a n o s  m o r a i s  ( a u t o s  1 0 0 0 3 1 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 8  e 

100032-31.2018.8.11.0048). Nesse sentido: E M E N T A – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS 

AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 

85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE 

NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia 

centrada no quantum indenizatório fixado a título de danos morais pela 

negativação indevida.2. O quantum da indenização por dano moral deve 

ser fixado com moderação para que seu valor não seja tão elevado a 

ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido 

que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o causador 

do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais, 

deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações 

indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação indevida 

decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença favorável em 

algumas delas. 4. A parte vencedora em primeiro grau, mas sucumbente 

em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais em favor do 

patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os critérios previstos 

no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. Apelação 

conhecida e não provida. (Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - 

Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara Cível 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul) (grifei) Assim, ante 

a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e dos débitos é medida que se impõe. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora possui outros apontamentos negativos 

em seu nome, porém, se encontram em discussão judicial e são 

posteriores. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o 

teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste legítimo apontamento 

restritivo. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigíveis os débitos discutidos na presente demanda; 2 - determinar que 

a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-47.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SINDOMAR BARROS FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB: 

MT0213630A, para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

31/01/2019 Hora: 16:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Requerente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Lucas Martins Maia 

de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-22.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FAGUNDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro, para que seja expedido o competente 

alvará para o levantamento dos valores depositados, conforme os dados 

bancários colacionados aos autos. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45587 Nr: 1337-30.2008.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL 

DE MARCELÂNDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos etc.

Uma vez que não foram cumpridos, pela Secretaria, os atos para que 

fosse realizada a audiência agendada à fl. 125, DETERMIMO seu 

cancelamento, bem como sua retirada da pauta.

Ademais, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data 

de 13/02/2019, às 14h50min.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus procuradores, sob as penas da lei.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl. 11, para 
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comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca se necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Intime-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 30 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45587 Nr: 1337-30.2008.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL 

DE MARCELÂNDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos, etc.

Em razão do deferimento do pedido de afastamento do Magistrado, 

conforme previsto nos termos do artigo 252, linha “b” do COGI/MT, 

REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 30 de 

outubro de 2018, às 16h00min.

Cumpra-se.

 Intimem-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 07 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71094 Nr: 162-83.2017.811.0109

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE TEREZINHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANSELMO DE SOUZA, MARIA 

APARECIDA GARCIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20.430, GABRIELLE BORIN NAVARRO - OAB:21951-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Homologo a renúncia informada à fl. 195, em razão que as partes ficarão 

devidamente representadas por outros causídicos.

Destarte, a inventariante intimada a manifestar quando a solicitação dos 

demais herdeiros (fl. 180) manifestou-se à fl.194 pela improcedência do 

pleito.

Ainda, às fls.188, a inventariante solicita a intimação da pessoa de Sidnei 

Anselmo para que proceda a retirada de cerca de 159 (cento e cinquenta 

e nove) bovinos, da propriedade objeto desta lide.

Quanto aos pedidos acima, determino:

 1- intime-se o a pessoa indicada pela inventariante (Sidnei Anselmo), no 

endereço à fl. 189, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe se retirou 

o gado da propriedade ou justifique e comprove a impossibilidade de 

fazê-lo. 2- intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias 

justifique a negativa quanto ao procedimento da baixa na inscrição 

estadual requerido pelos demais herdeiros. 3-bem como, em igual prazo, 

apresente a finalidade da venda do gado indicado, uma vez que não há 

nos autos informações de dívidas ou habilitação de crédito para quitação.

 CUMPRA-SE. Certifique-se o decurso de prazo.

Após, volte concluso.

Marcelândia/MT, 29 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 58/2018 - FIXAR o horário de expediente das 13 às 18 

horas, no período de 20.12.2018 a 06.01.2019, em virtude de recesso 

forense e estabelecer a escala de plantão dos servidores desta Comarca, 

conforme segue:

* A Portaria nº 58/2018 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Edital

EDITAL Nº 06/2018

Excelentíssima Senhora Doutora Suelen Barizon, MMª. Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Matupá, no uso de suas atribuições, na 

forma da Lei, etc.

 RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a lista dos aprovados no Processo Seletivo para 

Contratação de Estagiário de Nível Superior da Comarca de Matupá, 

conforme segue a classificação: inscrição 001, André Costa Batista, 

pontos 30, nota 60,00; inscrição 003, Dhara Letícia Reis do Nascimento, 

pontos 27, nota 54,00; inscrição 004, Luan Bobadilia Acosta, pontos 27, 

nota 54,00.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

edital, que será publicado na forma da Lei.

 Matupá/MT, 18 de dezembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68271 Nr: 1769-28.2017.811.0111

 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: Francisco Custodio Ramos Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ-BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Certifico que, verificando o presente feito, constatei haver juntada de 

ofício da CEF.

Diante o exposto, impulsiono o presente feito, nos termos do art. 203 § 4º 

do NCPC, abrindo vista para as partes, para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68274 Nr: 1770-13.2017.811.0111

 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: Francisco Custodio Ramos Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU-BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Certifico que, verificando o presente feito, constatei haver juntada de 

ofício da CEF.

Diante o exposto, impulsiono o presente feito, nos termos do art. 203 § 4º 

do NCPC, abrindo vista para as partes, para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68275 Nr: 1771-95.2017.811.0111

 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: Francisco Custodio Ramos Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 
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OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Certifico que, verificando o presente feito, constatei haver juntada de 

ofício da CEF.

Diante o exposto, impulsiono o presente feito, nos termos do art. 203 § 4º 

do NCPC, abrindo vista para as partes, para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66669 Nr: 838-25.2017.811.0111

 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: QVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, verificando o presente feito, constatei haver juntada de 

carta precatória com diligência negativa.

Diante o exposto, impulsiono o presente feito, nos termos do art. 203 § 4º 

do NCPC, abrindo vista para a parte requerente, para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72787 Nr: 368-57.2018.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, ISdS, ZS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, verificando o presente feito, constatei haver juntada de 

mandado com diligência negativa.

Diante o exposto, impulsiono o presente feito, nos termos do art. 203 § 4º 

do NCPC, abrindo vista para a parte requerente, para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55501 Nr: 1522-52.2014.811.0111

 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: DDFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GA, JCFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT

 Certifico que, verificando o presente feito, constatei haver juntada de 

carta precatória com diligência negativa.

Diante o exposto, impulsiono o presente feito, nos termos do art. 203 § 4º 

do NCPC, abrindo vista para a parte requerente, para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79769 Nr: 3881-33.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONSITA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porquanto 

não atendidos os requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, do 

Código de Processo Civil.4 - OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no 

prazo de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.5 - 

CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da petição inicial, bem como 

para apresentar contestação, no prazo legal. Após, INTIME-SE a parte 

autora, para no prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação.6 – Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os 

autos CONCLUSOS para designação da audiência de instrução e 

julgamento.CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Matupá/MT, 17 de dezembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64113 Nr: 2158-47.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/O, JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - 

OAB:22210, SARAH DE LIMA PINHEIRO - OAB:27730

 Autos nº 2458-47.2016.811.0111.

Código Apolo nº 64113.

Vistos.

Ante o teor da certidão de ref.94, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público 

para manifestação.

CANCELO a audiência anteriormente aprazada.

No mais, solicite-se informações acerca do cumprimento da carta 

precatória de ref.94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 17 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60967 Nr: 573-57.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luz Sobrinho, JOSE BONIFÁCIO 

NOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI FRIGERI - OAB:12736/MT, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063, REGINALDO SIQUEIRA FARIA 

- OAB:7028

 Código nº 60967.

Processo nº 573-57.2016.811.0111.

 Vistos.

1) Verifico que, em tese, os acusado JOSÉ BONIFÁCIO NOLETO faz jus ao 

beneficio estabelecido no art. 89 da Lei nº 9.099/95.

Dessa forma, INTIME-SE o denunciado a fim de comparecer à audiência de 

proposta de suspensão condicional do processo, em data a ser designada 

conforme a pauta da conciliadora deste Juízo.

 2) Em relação ao acusado GILBERTO LUZ SOBRINHO, analisando a 

resposta apresentada pelo denunciado, verifico que a Defesa alegou a 

inépcia da denúncia.

Contudo, não obstante os argumentos da Defesa, rejeito a preliminar.

Como se sabe, o Juízo de admissibilidade da ação penal já foi realizado na 

ocasião do recebimento da denúncia, momento em que se procedeu à 

análise dos requisitos da ação penal, os quais se mostraram suficientes 

para embasar o prosseguimento da ação penal.

3) Diante da resposta à acusação e tudo mais que dos autos consta, 

verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas 

no art. 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de maio de 2019, às 

12h45min.

4) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

5) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 
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453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

6) CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 17 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66028 Nr: 491-89.2017.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdO, GAS, PHRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 491-89.2017.811.0111 (Código 66028)

Classe – Assunto: Inventário

 Requerente: Creina Rodrigues de Oliveira

Requerido: Espólio de Valírio Pedro Sorgatto

Vistos.

Manifeste-se o Ministério Público sobre o pedido de alienação do veículo 

indicado, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 17 de dezembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62223 Nr: 1115-75.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:19418/O

 Autos n° 1115-75.2016.811.0111.

Código Apolo n° 62223.

Vistos.

1- Considerando o declínio de competência a este Juízo, DESIGNO 

audiência admonitória para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14h15min.

INTIME-SE o reeducando para comparecer à audiência designada, bem 

como para se assim desejar constituir novo advogado ou, caso alegue 

não ter condições financeiras para tanto, seja informado de que será 

assistido por Defensor Dativo.

2- Junte-se aos autos certidões de antecedentes criminais atualizadas em 

nome do reeducando.

3- Proceda-se a elaboração de novo cálculo de pena.

4- Outrossim, proceda-se ao cálculo dos dias-multa, e intime-se o 

reeducando para que efetue o pagamento da pena de multa, no prazo 

legal, ou então, requerer o seu parcelamento, sob pena de envio de 

fotocópias das peças necessárias à Procuradoria Geral do Estado - 

PGE/Ministério Público.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 17 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60078 Nr: 247-97.2016.811.0111

 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: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Código nº 60078.

Processo nº 247-97.2016.811.0111.

Vistos.

DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público à Ref. 42.

Para tanto, expeçam-se Cartas Precatórias para as Comarca de São 

Gabriel do Oeste/MS e São José do Rio Claro/MT, com a finalidade de 

realização de audiência para oitiva das vítimas Jaine do Nascimento 

Gaspar e João Célio do Nascimento Gaspar, devendo constar os 

endereços indicados à Ref. 42.

No mais, DESIGNO o dia 03 de abril de 2019, às 17h, para realização do 

interrogatório do acusado Salmo Gomes de Oliveira, o qual deverá ser 

intimado no endereço constante nos autos.

Intime-se a Defesa. Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 17 de dezembro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70996 Nr: 3150-71.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANELÇO ASSUNÇÃO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 3150-71.2017.811.0111.

Código Apolo nº 70996.

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de ref.62, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 07 de maio de 2019, às 14h.

Intimem-se as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 17 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79812 Nr: 3912-53.2018.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Pela MMª. Juíza foi prolatada a seguinte deliberação: Vistos. 1) Tendo em 

vista o compromisso assumido pelo adolescente e por seus pais, 

estabeleço como alternativa à internação provisória decretada que: 2) 

Oficie-se ao CEJA/Cidade Alta a fim de que informe, a partir do início do 

ano letivo, a matrícula e frequência mensal de Alan Barbosa de Souza, 

comunicando-nos, imediatamente, em caso de evasão escolar; 3) 

Oficie-se ao Centro de Reabilitação Vida e Paz para que promova o 

acolhimento do adolescente a partir da presente data, até o início do ano 

letivo (04 de fevereiro), para tratamento de drogadição. Oficie-se, também, 

o conselho tutelar para que faça o acompanhamento. Após o tratamento, 

os pais e o adolescente deverão comparecer à Secretaria de Assistência 

Social do Município para continuidade do tratamento de drogadição de 

forma ambulatorial, bem como para inclusão do adolescente e sua família 

nos programas sociais cabíveis; 4) O genitor compromete-se a levar o 

adolescente para trabalhar em sua companhia, diariamente, no 

contra-turno escolar; 5) Fixo ainda a obrigação de recolhimento domiciliar 

noturno, como medida alternativa à internação em centro socioeducativo; 

6) Nomeio a advogada Dra. Andreia Ferdinando Varea para a defesa do 

adolescente. Concedo vista dos autos à defesa pelo prazo de 3 dias. Com 

o aporte da defesa prévia, volvam-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução. 7) Tendo em vista o depoimento da 

genitora do adolescente, a qual relata que sujeito conhecido como Roni, 

facilmente encontrado nas dependências do fórum da Comarca de Peixoto 
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de Azevedo, forneceu medicamento controlado, sem autorização, ao 

adolescente Alan, extraia-se cópia da mídia, e encaminhe-se ao Ministério 

Público da Comarca de Peixoto de Azevedo para que tome ciência e adote 

as previdências necessárias. Saem os presentes intimados. Serve a 

presente decisão como oficio, mandado e carta precatória, no que couber.

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 61/2018-DF

 A Doutora SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES, Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Nobres, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 37, da Lei Federal 

8.935/94; artigo 18 e 22, I, da Lei Estadual nº 6.940/97, CNGCE, artigos 308 

e 309; Provimentos n.º 005/2008/CM (art. 54, § 1º) e 017/2008/CM (art. 

13).

 Considerando a determinação contida na decisão proferida 

Excelentíssima Senhora Corregedora Geral de Justiça, Des. Maria 

Aparecida Ribeiro, no Pedido de Providências 41/2018 - CIA 

0006678-24.2018.8.11.0000 originário do Pedido de Providências 

0009822-47.2017.2.00.0000, em razão das pendências referentes aos 

lançamentos junto dos dados no Sistema Justiça Aberta refente ao 

Primeiro Semestre de 2018, que deu origem ao Pedido de Providências 

3419-28.2018.811.0030 - Código 76041;

 Considerando que a conduta do delegatário do serviço extrajudicial 

demonstra, pelo menos em tese, o descumprimento dos deveres e 

incumbências, previstas na lei e nas instruções normativas, competindo ao 

Juiz Corregedor tomar as medidas cabíveis;

 Considerando que de acordo com o art. 31 da Lei 8.935/94, são infrações 

disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às 

penalidades previstas na mesma lei: I - a inobservância das prescrições 

legais ou normativas;  II - a conduta atentatória às instituições notariais e 

de registro;

 Considerando a necessidade de instauração de processo administrativo, 

por força do disposto no artigo 35 da Lei n.º 8.935/1994, e 21 da Lei 

Estadual 6.940/97;

 Considerando o descabimento de sindicância, como preliminar do 

processo administrativo, ante o estabelecido no artigo 20, inciso I, da Lei 

Estadual 6.940/97, que prevê essa medida somente “quando a infração 

não se revela evidente”, o que não ocorre na situação aventada;

 R E S O L V E:

 Art. 1º- INSTAURAR, com fundamento nas disposições contidas nos 

artigos 37 e 38, da Lei 8.935/94; Provimento n.º 005/2008/CM, parágrafo 

1.º, do artigo 54 e, artigos 18 e 22, I, da Lei Estadual n.º 6.940/97, e arts. 

308 e 309, da CNGCE, PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face 

de JAZILEI FERREIRA DE ARAÚJO, brasileiro, Residente na Rua Tancredo 

Neves, 613, centro – Nobres/MT e, em face da necessidade de melhor 

apurar os fatos em epígrafe e de produzir provas, assegurada ao 

requerido ampla defesa e contraditório, à vista do suposto 

descumprimento dos deveres funcionais, previsto no inciso V, do artigo 30 

da Lei 8.935/94, e infringido, pelo menos em tese, o artigo 31, incisos I e II, 

da referida lei.

 Art. 2.º- DETERMINAR a oitiva do acusado, no endereço constante nos 

autos n° 2879-77.2018.811.0030 - Id. 74767, facultando-lhe a 

apresentação, no prazo de 05 (cinco) dias, contados de sua oitiva, de 

defesa escrita e produção de provas que pretende especificar, incluindo a 

indicação dos nomes das pessoas que deseja que sejam ouvidas, na data 

assinalada. Para tanto, deverá fornecer seus nomes e endereços, em 

tempo hábil para intimação ou poderá trazê-las independentemente de 

chamamento judicial.

 Art. 3º- DETERMINAR , por meio desta, a citação e notificação do 

implicado, para que tome conhecimento do inteiro teor desta portaria, do 

inteiro teor do Ofício 2997/2018-DOF e documentos e a ele anexado e da 

decisão que determinou a instauração do presente procedimento e, 

acompanhe todos os seus atos.

 Art. 4º DESIGNAR o Sr. Carmelindo Rei da Silva, matrícula 4111 para atuar 

no Procedimento Administrativo e secretariar os trabalhos, sob a 

presidência desta Magistrada.

 Art. 5.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 Registre-se, intime-se e cumpra-se, remetendo-se cópias, nos termos do 

artigo 14 do Provimento 17/2008/CM, ao Conselho da Magistratura, à 

Corregedoria Geral da Justiça para conhecimento.

 Nobres, 18 de dezembro de 2018.

 Documento assinado eletronicamente

 Sabrina Andrade Galdino Rodrigues

 Juiza de Direito Diretora do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 74767 Nr: 2879-77.2018.811.0030

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jazilei Ferreira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliane Bussolaro - 

OAB:15051

 Considerando que a CNGC estabelece o prazo de 145 dias para a 

conclusão do feito, informe-se na carta precatória ao juízo de 

Paracatu-MG, a urgência na realização do interrogatório, em razão do 

prazo assinalado para a conclusão do Processo Administrativo.

Ademais, verifico que a Portaria não informou a situação remuneratória do 

interventor atual, bem como do interventor suspenso. Assim, estabeleço, 

nos termos do art. 36, §2º e §3º, da Lei 8.935/94 que o valor da 

remuneração do interventor seja depositada em conta específica, 

devidamente resguardado, até final deliberação deste processo.

 A Lei mencionada determina que o titular afastado receba o valor de 50% 

da remuneração durante o afastamento, contudo, no caso em comento o 

Sr. Jazilei não é titular, mas interventor, não fazendo jus, portanto, ao 

recebimento dessa verba enquanto tramita o processo administrativo.

Os valores da remuneração depositados serão destinados ao final deste 

processo, serão encaminhados ao interventor suspenso em caso de 

absolvição e ao interventor nomeado em caso de perda da delegação.

Intimem-se os interventores suspenso e recém nomeada.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42719 Nr: 584-43.2013.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilena Martins Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Martins Junqueira - 

OAB:9654

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora a efetuar o preparo da carta 

precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43554 Nr: 1621-08.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentin Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21928 Nr: 504-50.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Marcelo de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora/apelada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50720 Nr: 1377-11.2015.811.0030

 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: Edinaldo Albuquerque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso, Município de Nobres 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar a parte apelada para, no prazo legal (art. 1.010, §1º, do 

CPC), apresentar suas contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21133 Nr: 1608-14.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Santana de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora/apelada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21314 Nr: 1789-15.2010.811.0030

 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: Aparecida Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora/apelada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40737 Nr: 566-56.2012.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auro Ferreira de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lélio Teixeira Coelho - 

OAB:2070/MT, Marcelo Coelho - OAB:MT - 5.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para manifestar acerca da 

Exceção de Pré-executividade de fls.221/227, requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21746 Nr: 317-42.2011.811.0030

 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): C.R. de Abreu Pereira -ME ( Auto Eletrica 

BMW)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca dacertidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 75069 Nr: 3031-28.2018.811.0030

 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): João Luiz da Silva, Orlando Vieira Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691, Thais Daniela Tussolini de Almeida - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO/Mandado de citação/intimação.

 Vistos etc.

Trata-se de ação de cobrança.

 Houve o recolhimento de custas e taxa judiciária.

A parte autora juntou aos autos o comprovante de pagamento das custas 

e taxa judiciária.

É o relatório. Decido.

I – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Recebo o pedido inicial, uma vez que preenche os requisitos legais.

 Em consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designe-se audiência de conciliação na pauta do conciliador desta 

comarca.

Caso o requerido não tenha interesse na autocomposição, deverá 

manifestar em até 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência, conforme dispõe o art. 334, §5º, do CPC.

 Não havendo conciliação a parte requerida deverá apresentar 

contestação em até 15 (quinze) dias após a realização desta.

Após a apresentação da contestação, havendo preliminares, intime-se a 

parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 II – ASPECTOS FINAIS

Conforme exposto, determino:

a) A citação do requerido;

b) A intimação das partes para comparecerem em audiência de 

conciliação.

A presente decisão vale como mandado de citação e intimação das 

partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 75236 Nr: 3096-23.2018.811.0030

 AÇÃO: Contestação em Foro Diverso->Atos e expedientes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGL da Silva Eireli EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de contestação apresentada em juízo diverso da ação principal.

 Neste sentido, em consonância com o que dispõe o art. 340 do Código de 

Processo Civil, remetam-se os autos ao juízo originário da causa para que 

esse decida a respeito da competência, informando este juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 75182 Nr: 3066-85.2018.811.0030

 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: Ivo Paixão de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Pereira da Silva Júnior - 

OAB:77188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção.

 No caso em análise a parte autora não demonstrou a sua hipossuficiência 

cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal alegação, por si só, 

não garante a aptidão de justificar a concessão do benefício.

 Destaco, ainda, que a requerente não trouxe aos autos informação a 

respeito da profissão dessa, o que contraria o art. 319, II, do CPC.

Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, INTIME-SE a parte 

requerente para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do benefício, juntando aos autos documentos hábeis, a 

demonstrar a miserabilidade alegada.

 Ou, no mesmo prazo, recolher as custas judiciais e despesas 

processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação.

No mesmo prazo assinalado acima deverá a autora trazer as autos 

informação a respeito de sua profissão, sob pena de extinção do 

processo com fundamento no art. 485, I, do NCPC.

 Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 73793 Nr: 2388-70.2018.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Maria Conceição da Costa Re. Seu Filho I. G. da 

C. M.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Pereira de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviana Karine Delben Ferreira 

de Lima - OAB:11247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . I – DO VÍCIO À INICIAL Da gratuidade da justiçaA concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”.Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, 

ressalva ao magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça 

gratuita quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem 

presentes fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção. 

No caso em análise a exequente não demonstrou a sua hipossuficiência 

cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal alegação, por si só, 

não garante a aptidão de justificar a concessão do benefício. Sendo 

assim, intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

autos documentos que comprovem a sua hipossuficiência, sob pena de 

extinção do processo.Caso o exequente junte aos autos comprovante do 

pagamento das custas processuais, determino o cumprimento das 

determinações constantes nos itens abaixo. Havendo requerimentos ou 

juntadas de documentos para a análise da gratuidade da justiça, ou, ainda, 

inércia do exequente, conclusos. Intime-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 67784 Nr: 3146-83.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Marques Godois, Anderson José de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O, Paulo Roberto Gomes dos Santos - 

OAB:13025/MT

 A vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia para condenar os réus Anderson José de Arruda 

e Nilson Marques Godois, qualificados nos autos, pela prática dos crimes 

descritos nos artigos 157, §2º, I, II e V (redação anterior), por cinco 

vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal e artigo 244 – B do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.Atento ao disposto no art. 68, caput, 

do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 55746 Nr: 926-49.2016.811.0030

 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: Ozana Francisca da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAD - Secretaria de Administração do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651, Jane Rodrigues Barros - OAB:13028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO parcialmente o alvará pretendido, autorizando a interessada 

Ozana Francisca da Costa, RG nº 0614390-3- SSP/MT e CPF sob o nº 

964.725.101-72, a levantar a sua cota parte, isto é 1/7, dos valores 

referentes a crédito de licença prêmio (processo n. 592415/2013) de 

titularidade de Benedito Santana da Costa, RG n. 00224286 SSP/MT e CPF 

n. 103.091.601-20.Em consequência, EXTINGO o processo com resolução 

do mérito nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as comunicações de 

praxe.Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo a parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça.Servirá o presente como Alvará para 

levantamento do valor.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 54838 Nr: 563-62.2016.811.0030

 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: PGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil para CONDENAR o requerido Petterson Jhonathan 

Figueiredo da Cruz ao pagamento mensal de alimentos a sua filha L.G.R. 

da C., no percentual de 30% do salário mínimo vigente, confirmando a 

medida liminar deferida, à ref. 11, os quais são devidos a partir da citação, 

conforme artigo 13, § 2º da Lei 5.478/68.Sem custas e honorários 

advocatícios, eis que concedo a gratuidade da justiça ao requerido. 

Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
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Cumpra-se.Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61812 Nr: 305-18.2017.811.0030

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orácio Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para designar a data de 15/05/2019 às 11h30min para a realização da 

audiência de conciliação. A parte requerida deverá ser citada/intimada no 

endereço indicado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70806 Nr: 1211-71.2018.811.0030

 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): Lucas Luis Rodrigues Borges, Alzenir Luiz 

Borges da Silva, Marcia Rosana Rodrigues Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para designar a data de 15/05/2019 às 11h para a realização da audiência 

de conciliação. A parte requerida deverá ser citada/intimada no endereço 

indicado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69387 Nr: 568-16.2018.811.0030

 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 Brasileiro de Descontos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hercione da Silva – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116 / 14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para designar a data de 15/05/2019 às 10h30min para a realização da 

audiência de conciliação. A parte requerida deverá ser citada/intimada no 

endereço indicado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72932 Nr: 2008-47.2018.811.0030

 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: COPACEL-Indústria e Com. de Calc. e Cereais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kajiwara Engenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para designar a data de 15/05/2019 às 10h00min para a realização da 

audiência de conciliação. A parte requerida deverá ser citada/intimada no 

endereço indicado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45478 Nr: 1292-59.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilza Eduvirges Nogueira Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pinheiro Barbosa Neto - 

OAB:MT - 6846, THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - OAB:18086/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla da Prato Campos - 

OAB:SP 156844, Carlos Eduardo Pereira Teixeira - OAB:SP 327.026

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para designar a data de 15/05/2019 às 9h30min para a realização da 

audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59348 Nr: 3436-35.2016.811.0030

 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: Varella Indústria e Comércio de Esquadrias e Vidros 

Ltda – ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C S Soares – ME, Donotech Tecnologia da 

Informação Ltda – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio César de Oliveira - 

OAB:8312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para efetuar, no prazo de 10 

(dez) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de 

R$ 17,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), a ser realizado 

conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59348 Nr: 3436-35.2016.811.0030

 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: Varella Indústria e Comércio de Esquadrias e Vidros 

Ltda – ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C S Soares – ME, Donotech Tecnologia da 

Informação Ltda – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio César de Oliveira - 

OAB:8312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para designar a data de 24/04/2019 às 17h30min para a realização da 

audiência de conciliação. As partes requeridas deverão ser 

citadas/intimadas nos endereços indicados na Ref. 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20519 Nr: 997-61.2010.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FCGSRSfJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O, Betânia Patricia Salles - OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para designar a data de 24/04/19 às 17h00min para a realização da 

audiência de conciliação. A parte requerida deverá ser citada/intimada no 

endereço indicado às fls. 212/214.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72963 Nr: 2025-83.2018.811.0030

 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: Benedito Leandro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernadina Paulina da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à decisão de Ref: 4, fica a audiência de 

Conciliação designada para o dia 24 de abril de 2019, às 16 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59660 Nr: 3616-51.2016.811.0030

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperjardim - Cooperativa Mista Agropec. 

Bom Jardim Ltda, Francisco Alves, Roberto Dorneles Costa, Vanir 

Provensi Rogeri, Osmar Rodrigues dos Santos, Sergio Provensi Rogeri, 

Gilson José Bordignon, Nelson Rogeri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, em cumprimento ao 

despacho de Ref: 26, designo a audiênca de Conciliação para o dia 24 de 

abril de 2019, às 16 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56324 Nr: 1186-29.2016.811.0030

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Rodrigues dos Santos, Maria Domercina 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, tendo em vista o 

deposito da diligência realizada, designo a audiência de Conciliação para o 

dia 24 de abril de 2019, às 15 horas e 45 minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66622 Nr: 2610-72.2017.811.0030

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Santos Pedrozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex José Silva - OAB:9053/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CETIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, tendo em vista o 

requerimento de Ref: 31, redesigno a audiência de Conciliação para o dia 

24 de abril de 2019, às 15 horas e 15 minutos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21328 Nr: 1803-96.2010.811.0030

 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): Jozias de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Publica de 

Nobres - OAB:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016/DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para redesignar audiência de instrução e julgamento para o dia 

13/02/2019 às 14:00 horas.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35813 Nr: 796-90.2015.811.0031

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino da Silva Quinteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZA KAROL CAMPOS QUINTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 3ª PÚBLICAÇÃO PARA SER 

PÚBLICADO 03 (TRES) VEZES COM INTERVALO DE 10(DEZ) DIAS. 

PRAZO: 10 DIAS AUTOS N.º 796-90.2015.811.0031 –Cód. 35813ESPÉCIE: 

Tutela e CuratelaPARTE REQUERENTE: JUSCELINO DA SILVA QUINTEIRO 

INTERDITADO: Iza Karol Campos Quinteiro, Cpf: 03270247125, Rg: 

20124212-7 SSP MT Filiação: Jucelino da Silva Quinteiro e Marilia 

Auxiliadora Correa Campos Quinteiro, data de nascimento: 25/08/1987, 

brasileiro(a), natural de Nortelândia-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 

Cuiabá-858, Bairro: Bandeirantes, Cidade: Nortelândia-MT Causa da 

interdição da Curatela: O interditado é portador de (epilepsia retardo 

mental), comprometimento físico e mental, que a inabilita de reger sua 

pessoa como assumir atividades laborativas e de administrar seus bens, 

posto que o mesmo é absolutamente incapaz. Fica a curadora autorizada 

a praticar todos os atos da vida civil em nome do interditado. E, para que 

cheque 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. 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, Bethânia Maximiana de Souza (Técnico 

Judicial), digitei. E Taiza Ormond Granja (Gestora Judiciário), o conferi. 

Nortelândia - MT, 14 de dezembro de 2018.

Taiza Ormond Granja Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 010/2018/DF - O Doutor FERNANDO KENDI ISHIKAWA MMº Juiz 

de Direito da Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc. Torna pública a 

relação o RESULTADO DEFINITIVO por ordem de classificação no 

Processo Seletivo para credenciamento de pessoas físicas habilitadas a 

atuar na área de Fisioterapia e Psicologia desta Comarca.

* O Edital n° 010/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62949 Nr: 2044-06.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIRO NASCIMENTO, MARCOS COELHO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 
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OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de citação do executado na zona 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 62860 Nr: 1978-26.2018.811.0090

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMDS, TMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 4936

 DESPACHO/DECISÃO

 Código: 62229, 62333 e 62860

Vistos.

Da defesa prévia, vê-se que nenhuma preliminar foi arguida, uma vez que 

as alegações de: a) precedentes falhas graves do poder público; b) 

primariedade; c) confissão; d) exorbitância da penalidade pretendida não 

constituem matéria preliminar.

1 - DESIGNO audiência de continuação para o dia 15 DE JANEIRO DE 2019, 

ÀS 14H00.

Intimem-se as testemunhas, requisitando-as, caso necessário.

2 - Tendo em vista a informação prestada pela Secretaria desta vara, 

acerca da existência de atestado de vaga, DETERMINO:

I – Oficie-se a SEJUDH-MT Central de Vagas Sistema Socioeducativo, 

informando o interesse deste juízo na vaga ofertada.

II – Após, confirmado a vaga, cumpra-se o remanescente da decisão 

anterior. Ou seja, EXPEÇA-SE a imprescindível guia de internação 

provisória, observando o que dispõe o art. 867, parágrafos e incisos, e 

art. 870, da CNGC e, também, art. 867, caput, e incisos seguintes, e art. 

874, §3º, do Provimento n. 13/2018 – CGJ.

3 - Nesse passo, tendo em vista a URGÊNCIA que o caso requer, 

DETERMINO que a transferência das menores até o Centro Socioeducativo 

da Comarca de Cuiabá/MT seja realizada pela Autoridade Policial de Nova 

Canaã do Norte/MT.

 4 - Destarte, informe o Juízo da Infância e Juventude da Comarca de 

Cuiabá/MT acerca da audiência de apresentação das menores que se 

realizou na data de 07/12/2018.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 17 de dezembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 62229 Nr: 1642-22.2018.811.0090

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMDS, TMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 4936

 DESPACHO/DECISÃO

 Código: 62229, 62333 e 62860

Vistos.

Da defesa prévia, vê-se que nenhuma preliminar foi arguida, uma vez que 

as alegações de: a) precedentes falhas graves do poder público; b) 

primariedade; c) confissão; d) exorbitância da penalidade pretendida não 

constituem matéria preliminar.

1 - DESIGNO audiência de continuação para o dia 15 DE JANEIRO DE 2019, 

ÀS 14H00.

Intimem-se as testemunhas, requisitando-as, caso necessário.

2 - Tendo em vista a informação prestada pela Secretaria desta vara, 

acerca da existência de atestado de vaga, DETERMINO:

I – Oficie-se a SEJUDH-MT Central de Vagas Sistema Socioeducativo, 

informando o interesse deste juízo na vaga ofertada.

II – Após, confirmado a vaga, cumpra-se o remanescente da decisão 

anterior. Ou seja, EXPEÇA-SE a imprescindível guia de internação 

provisória, observando o que dispõe o art. 867, parágrafos e incisos, e 

art. 870, da CNGC e, também, art. 867, caput, e incisos seguintes, e art. 

874, §3º, do Provimento n. 13/2018 – CGJ.

3 - Nesse passo, tendo em vista a URGÊNCIA que o caso requer, 

DETERMINO que a transferência das menores até o Centro Socioeducativo 

da Comarca de Cuiabá/MT seja realizada pela Autoridade Policial de Nova 

Canaã do Norte/MT.

 4 - Destarte, informe o Juízo da Infância e Juventude da Comarca de 

Cuiabá/MT acerca da audiência de apresentação das menores que se 

realizou na data de 07/12/2018.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 17 de dezembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 62333 Nr: 1701-10.2018.811.0090

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMDS, TMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 4936

 DESPACHO/DECISÃO

 Código: 62229, 62333 e 62860

Vistos.

Da defesa prévia, vê-se que nenhuma preliminar foi arguida, uma vez que 

as alegações de: a) precedentes falhas graves do poder público; b) 

primariedade; c) confissão; d) exorbitância da penalidade pretendida não 

constituem matéria preliminar.

1 - DESIGNO audiência de continuação para o dia 15 DE JANEIRO DE 2019, 

ÀS 14H00.

Intimem-se as testemunhas, requisitando-as, caso necessário.

2 - Tendo em vista a informação prestada pela Secretaria desta vara, 

acerca da existência de atestado de vaga, DETERMINO:

I – Oficie-se a SEJUDH-MT Central de Vagas Sistema Socioeducativo, 

informando o interesse deste juízo na vaga ofertada.

II – Após, confirmado a vaga, cumpra-se o remanescente da decisão 

anterior. Ou seja, EXPEÇA-SE a imprescindível guia de internação 

provisória, observando o que dispõe o art. 867, parágrafos e incisos, e 

art. 870, da CNGC e, também, art. 867, caput, e incisos seguintes, e art. 

874, §3º, do Provimento n. 13/2018 – CGJ.

3 - Nesse passo, tendo em vista a URGÊNCIA que o caso requer, 

DETERMINO que a transferência das menores até o Centro Socioeducativo 

da Comarca de Cuiabá/MT seja realizada pela Autoridade Policial de Nova 

Canaã do Norte/MT.

 4 - Destarte, informe o Juízo da Infância e Juventude da Comarca de 

Cuiabá/MT acerca da audiência de apresentação das menores que se 

realizou na data de 07/12/2018.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 17 de dezembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60543 Nr: 650-61.2018.811.0090

 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: EPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FWDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, por se 

tratar de verba alimentar, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC;b) 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e FIXO os ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, atualmente R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), que deverão ser 

pagos, a partir da citação até todo o dia 10 (dez) de cada mês, pela parte 

ré mediante depósito bancário em nome daquela (genitora) perante a Caixa 

Econômica Federal, Agência: 3383, Conta Poupança: 025.021-3, 

Operação: 013, nos termos do art. 300 do NCPC c.c. o art. 4º, “caput”, da 

Lei 5.478/68.IV - DISPOSIÇÕES FINAISAnote-se o segredo de justiça pelo 

qual deverá tramitar o feito, a envolver pedido de alimentos (art. 189, 

inciso II, do NCPC).Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, ÀS 15H00.Cite-se a parte 

requerida, intimando-a a pagar os alimentos provisórios e a comparecer à 

audiência designada, acompanhada de advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora em extinção e arquivamento do processo e a do requerido em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá a parte 

requerida contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se, em seguida, à oitiva das testemunhas e à prolação da 

sentença. Intime-se a parte autora, advertindo-a de que a sua ausência 

importará em extinção e arquivamento do processo. Cientifique-se o 

Ministério Público.Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75294 Nr: 1931-83.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narjara Aline Braz da Silva, Kelyn Aparecida 

Boska, Juliano Thibes Guedes, Aparecido Fernandes da Silva, Claudinéia 

de Oliveira, Cleberson Marciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Código 75294 – Autos n. 0001931-83.2018.811.0091

DECISÃO

Vistos, etc.

A peça acusatória, oferecida pelo Ministério Público, preenche os 

requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.

Os acusados estão devidamente qualificados e, pelo que se depreende 

dos fatos narrados pelo Ministério Público, a conduta descrita é adequada 

ao tipo penal consignado, além do que a denúncia está acompanhada de 

elementos indiciários que consubstanciam a justa causa suficiente para a 

ação penal e, por ora, não vislumbro nenhuma causa extintiva de 

punibilidade.

 Não verifico, prima facie, a contaminação por qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 395, do Código de Processo Penal, ou ocorrência que 

pudessem ensejar rejeição.

Assim, presentes os pressupostos imprescindíveis para o exercício da 

ação penal, RECEBO A DENÚNCIA, para todos os efeitos legais.

 Citem-se os acusados para responderem à ação penal, por escrito, no 

prazo de 10(dez) dias (art. 396 do CPP).

 Advirta-se aos acusados de que caso não apresentem a resposta no 

prazo legal, ou se, citados, não constituírem defensor, ser-lhe-ão 

nomeados defensor dativo ou Defensor Público.

Providencie a Secretaria os antecedentes criminais dos acusados.

Comunique-se sobre o recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e à delegacia de polícia de onde se originou o 

inquérito, bem como a alimente-se o banco de dados do Sistema Nacional 

de Informações Criminais (SINIC), nos termos do artigo 1.373, inciso III, da 

CNGC.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 11 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70764 Nr: 1031-37.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, aplico ao acusado Elton Oliveira dos 

Santos os efeitos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

 Expeça-se carta precatória à comarca de Alta Floresta/MT para oitiva da 

testemunha Claudiovino Martins, com prazo de 60 (sessenta) dias.

Intime-se a testemunha Fernando, podendo ser localizado na agropecuária 

“Agrotchê”, em frente à prefeitura, no município de Nova Bandeirantes/MT.

Designo audiência para a oitiva da testemunha para o dia 22 de fevereiro 

de 2019 às 14h45min.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72515 Nr: 287-08.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vitorino Nazaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Vistos

 Aguarde-se o cumprimento ou decurso de prazo das cartas precatórias 

expedidas para oitiva das testemunhas Alex Feitosa de Albuquerque 

(fls.82), Rodrigo dos Anjos Piloni e Wanker Ferreira Medeiros (fls.80).

Designo audiência para interrogatório do acusado para o dia 19 de 

fevereiro de 2019 às 17h.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70167 Nr: 1778-21.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellinton Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Vistos.

Determino a condução coercitiva da testemunha Jeniffa Teobaldo Leite, 

pois, em que pese intimada (fls. 240), não compareceu à presente 

solenidade. Condeno a testemunha ao pagamento das custas da 

diligência, bem como aplico-lhe multa no importe de R$ 100,00 (cem reais), 

tudo nos termos do art. 219, Código de Processo Penal, devendo a 

secretaria e a central de arrecadação adotarem as medidas e anotações 

respectivas.

 Defiro o item 2 do pedido de fls. 180, devendo a secretaria certificar nos 

autos.

Designo audiência em continuação para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 

16h, para oitiva da testemunha e interrogatório do acusado.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76533 Nr: 651-43.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Gati Cassani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Código 76533 – Autos n. 651-43.2018.811.0091

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 66/67, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18/02/2019, às 13h30min, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se Carta Precatória para 

inquirição das testemunhas e do acusado se residentes em outra 

Comarca.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 17 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70864 Nr: 1103-24.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaci Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O

 Vistos,

 Tendo em vista que o teor da certidão retro, designo audiência em 

continuação para o dia 08 de fevereiro de 2019, às 15h.

 Intime-se a testemunha Odiel Marcelino de Souza.

Considerando a petição de fls. 185, intime-se o acusado para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, constitua novo advogado, sob pena de ser-lhe 

nomeado defensor dativo.

Intime-se o acusado da data da audiência.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68014 Nr: 1121-79.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 Vistos, etc.

 Diligencie a secretaria sobre a carta precatória expedida às fls. 70.

Defiro, conforme requerido pelo Ministério Público.

 Designo audiência em continuação 05 de fevereiro de 2019, às 16h30.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo-se o necessário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72508 Nr: 280-16.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que houve retratação da vítima, nos termos do artigo 16 

da lei n. 11.340/06, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE PAULO 

SOARES DOS SANTOS em relação ao crime previsto no artigo 147 do 

Código Penal.

O processo seguirá em relação a crime previsto no artigo 129, §9º, do 

Código Penal, uma vez que se processa mediante ação pública 

incondicionada.

Expeça-se mandado de condução coercitiva de Antônio Germano da Silva. 

Condeno a testemunha ao pagamento das custas da diligência (art. 219, 

CPP), devendo a secretaria e a central de arrecadação adotarem as 

medidas e anotações respectivas.

 Designo audiência em continuação para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 

17h20.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo-se o necessário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71863 Nr: 1784-91.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Antunes Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUETONIO PAZ - OAB:5203

 Vistos.

Defiro vista dos autos ao Ministério Público para indicação dos endereços 

das testemunhas não encontradas no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, sobrevindo endereços das testemunhas, intime-as para audiência, 

caso residam nesta comarca. Residindo em comarca diversa, expeça-se 

carta precatória com prazo de 60 (sessenta) dias.

Designo audiência em continuação para oitiva de testemunhas e 

interrogatório do acusado para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 16h30.

 Intime-se novamente a testemunha Gabriel Pais de Oliveira.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69755 Nr: 390-49.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosely Dias Thibes Guedes, Erni de Brito 

Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16.241, JAIRO CÉZAR DA SILVA - OAB:16249

 Vistos,

 Defiro vistas ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Após, sobrevindo endereços das testemunhas, intime-as para audiência, 

caso residam nesta comarca. Residindo em comarca diversa, expeça-se 

carta precatória com prazo de 60 (sessenta) dias.

Designo audiência em continuação para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 

16h15, para oitiva das testemunhas e interrogatório dos acusados.

Diligencie a secretaria sobre o cumprimento das cartas precatórias 

expedidas para oitiva das testemunhas.

Desentranhe-se a certidão de fls. 133, pois referente feito diverso deste, 

devendo ser certificado nos autos.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72798 Nr: 468-09.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dione da Rocha Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 Vistos, etc.

 Ao Ministério Público, conforme requerido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Designo audiência em continuação para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 

16h.

Intime-se a testemunha Anderson Rodrigo Martins para comparecimento à 

audiência.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo-se o necessário.
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Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70510 Nr: 1904-18.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Basso, Edna Maria Renostro Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 

4.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Complementação de Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 1610,00 ( mil seiscentos e dez reais)) conforme 

certidão nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65490 Nr: 1961-70.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Martins Stieven Pinho, Aline Schevinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Complementação de Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) conforme certidão nos 

autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32873 Nr: 223-91.2010.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAGELONE VALES FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRAGELONE VALES FREITAS, Filiação: 

Pedro Alexandre de Freitas e Maria Vales Freitas, data de nascimento: 

27/02/1981, brasileiro(a), natural de Porto Velho-RO, solteiro(a), tratorista. 

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, constatada a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva, na modalidade propriamente dita, quanto à infração 

tipificada no artigo 21, caput, da Lei Federal 3.688/41, DECRETO A 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de BRAGELONE VALES FREITAS, 

qualificado(a) nos autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 

109, inciso VI, ambos do Código Penal, na forma do artigo 61 do Código de 

Processo Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, com resolução 

de mérito.Após o trânsito em julgado, comunique-se o teor desta sentença 

ao Instituto de Identificação e ao Cartório Distribuidor, expedindo-se as 

demais comunicações necessárias, na forma da CNGC, arquivando-se os 

autos na sequência.Custas na forma da lei.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se com eficiência o 

necessário.Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 21 de setembro de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior 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: 8010053-32.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO JUST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para apresentar 

impugnação as contestações, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-88.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINERE SOARES BRANDAO NOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação a contestação, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-44.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR MARTINS DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAIR JOÃO FERRARI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO SERGIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

VISTOS. Tendo em vista à manifestação da parte reclamante pela 

discordância da proposta ofertada, determino à intimação de ambas as 

partes, para que, no prazo de 15 dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, sob pena de julgamento do processo no estado em 

que se encontra. Intimem-se. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-03.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

VALKIRIA AILSA SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MUELLER FOGOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

ALINE HINCKEL HERING OAB - SC0031382A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, para manifestar, 

no prazo de 05 dias, acerca da petição de id 16700212, sob pena de 
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arquivamento dos autos.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 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 1004, 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 as Partes acerca da audiência designada para o dia 27/3/2019, 

às 17 horas, na carta precatória nº 1007557-97.2018.8.11.0037, a ser 

realizada na sala de audiências da 2ª Vara Cível da comarca de Primavera 

do Leste, localizada na Rua Benjamin Cerutti, 252, Bairro: Castelândia, 

Cidade: Primavera do Leste-MT, CEP: 78850-000.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000185-84.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT0008857A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZANONI (RÉU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000185-84.2018.8.11.0106. 

AUTOR(A): RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN RÉU: ROBERTO ZANONI 

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIROS COM PEDIDO DE LIMINAR 

interpostos por RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN em desfavor de 

ROBERTO ZANONI, nos quais o embargante alega que firmou contrato de 

arrendamento com a Fazenda Adalgisa LTDA de propriedade de Luiz 

Carlos Salasse e Renato Gomes Nery, referente uma área de 516 

hectares, situada na Gleba Califórnia, Projeto Itaquerê, ao lado direito do 

Córrego Cabeceira Alta ou Lavradinho, neste Município e que este 

contrato tem vigência até o dia 30.08.2024. Juntou os documentos de ID. 

17111194 (procuração); Id. 17111195 (Contrato); Id. 17111196 (Planilha de 

Custos); Id. 17111197 (Foto); Id. 17111198 (Foto); Id. 17111199 (decisão 

de retratação); Id. 17111200 (Liminar concedida RAI Zanoni); Id.17111201 

(caução, mandado, auto de reintegração de posse Zanoni); Id. 17111202 

(Extrato do Site do TJMT). Alega que preparou a terra e nela plantou 

integralmente soja no mês de setembro de 2018, que a soja plantada já 

está florando e promete uma boa safra. Informa que teve um custo que 

ultrapassa R$ 1.183.784,94 (um milhão cento e oitenta e três mil, 

setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), além de 

R$ 167.700,00 (cento e sessenta e sete mil e setecentos reais) de custos 

operacionais de máquina e mão de obra. O Embargante expõe que foi 

surpreendido com decisão proferida por este juízo no Cumprimento de 

sentença - Código 79270, referente a Reintegração de Posse Código nº 

67107, ao acatar a decisão do relator, na qual se retratou da decisão 

anterior (1ª CC/TJMT decorrente do recurso de Agravo Regimental Cível – 

1009111-81.2018.8.11.000), determinando o retorno do Sr. Roberto Zanoni 

a área de 516 hectares. Aduz o Embargante que é terceiro de boa-fé e 

não pode sofrer as consequências judiciais em questão que não lhe diz 

respeito, bem como arcar com prejuízos dos investimentos já feitos e de 

não poder colher o que plantou. Portanto, apresentou pedido cautelar 

incidental, requerendo a concessão da tutela de urgência para manter 

provisoriamente o Embargante na posse das áreas objeto da demanda, 

permitindo, assim, o cuidado da lavoura plantada em formação até a safra 

que ocorrerá no mês de fevereiro de 2019. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. RECEBIMENTO DA INICIAL 

Em análise de cognição sumária dos documentos juntados à inicial, verifico 

que a embargante é pessoa legitimada à propositura da ação, nos termos 

do art. 674, §1º, do Código de Processo Civil. Art. 674. Quem, não sendo 

parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre 

bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato 

constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de 

embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro 

proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. O Embargante é pessoa 

legitimada para estar no pólo ativo da ação, pois postula direito próprio e 

em seu nome, havendo interesse processual diante da pretensão resistida 

que discute direitos relativos à sua esfera patrimonial, não sendo parte 

nos autos Código n° 67107. Portanto, recebo os embargos de terceiro, 

uma vez que preenchem os requisitos legais, conforme art. 674 e 

seguintes do CPC. - Da tutela de urgência - Quanto à decisão liminar 

pleiteada, faz-se necessária a análise do preenchimento dos requisitos 

legais previstos no art. 678 e 294 e seguintes do CPC. 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. Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o 

domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas 

sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou 

a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. 

Conforme mencionado, ainda que se reconheça a legitimidade da parte 

autora, a plausibilidade do direito, por ora, não está demonstrada, visto 

que detinha a posse provisória obtida de Luiz Carlos Salesse e Renato 

Gomes Nery, os quais tinham em seu favor uma medida liminar que, como 

sabido, a qualquer momento poderia ser modificada, o que de fato 

aconteceu. Desta feita, malgrado a autora não fosse parte no processo de 

origem, recebeu a posse Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery com o 

mesmo caráter em que estes a detinham, nos termos do art. 1.203 do CC. 

Art. 1.203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo 

caráter com que foi adquirida. Portanto, não presente o fumus boni iuris e, 

como para a concessão de liminar os requisitos são cumulativos, não 

presente o primeiro, prescinde de análise o segundo. Ademais, como a 

própria parte asseverou na petição inicial, este Juízo está a dar 

s e g u i m e n t o  à  d e c i s ã o  n o  A g r a v o  R e g i m e n t a l  n ° 

1009111-81.2018.8.11.0000, proferida pelo Sr. Desembargador Sebastião 

Barbosa Farias. DISPOSITIVO. Pelos fundamentos expostos, INDEFIRO o 

pedido liminar formulado pela parte embargante, sem prejuízo de que a 

decisão seja posteriormente revista caso alteradas as circunstâncias que 

a justificaram. CITE-SE a parte embargada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente defesa, conforme art. 679, do CPC. Novo São 

Joaquim/MT, 17 de dezembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-20.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA PINHEIRO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora para que 

manifeste quanto a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 

14908208) no prazo de quinze dias. Novo São Joaquim, 18 de dezembro 

de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010109-05.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:
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REGINA AUGUSTA VARGAS DUARTE (EXEQUENTE)

IVANILDO FERREIRA DO ARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - MT0016504S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora para que 

manifeste quanto a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 

15515482) no prazo de quinze dias. Novo São Joaquim, 18 de dezembro 

de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010001-05.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANGELA DE FATIMA DE FREITAS LUCIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SOTERIO NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

8010001-05.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: MARIANGELA DE FATIMA DE 

FREITAS LUCIANO EXECUTADO: ANTONIO SOTERIO NETO Trata-se de 

cumprimento de sentença proposto por MARIANGELA DE FATIMA DE 

FREITAS LUCIANO em face de ANTONIO SOTERIO NETO. A exequente 

pugnou pela penhora (Id. 14150866), ante o não pagamento por parte do 

executado, conforme determinado no ID. 13254354. Em decisão este juízo 

deferiu o bloqueio em 28.08.2018, conforme Id. 15665571, sendo 

penhorado o valor de R$ 1.666,94 (mil seiscentos e sessenta e seis reais 

e noventa e quatro centavos). Em seguida o executado no Id. 15734870, 

informou nos autos que o valor bloqueado em sua conta é oriundo de 

recebimento de aposentadoria rural e pensão por morte, pugnando pela 

concessão de liberação do numerário bloqueado no Banco Bradesco, 

Agência nº 1295, Conta 0591761-1, bem como pugnou por todos os meios 

de prova em direito admitidos. Após, a requerente solicitou a penhora e 

avaliação do imóvel de Matrícula 1216 (Id. 16132639, 16132997 e 

16132995), em nome do executado, consequentemente com expedição de 

ofício ao Cartório para que averbe-se a presente execução. O Valor 

bloqueado foi vinculado à conta do juízo (Id.16824630). O executado em 

manifestação (Id. 16996079) informou que o imóvel de Matrícula 1216, se 

referiu ao programa de reforma agrária e está escriturado sob condições 

resolutivas, não podendo servir de garantia real. Alega que o imóvel em 

questão tem apenas 36 hectares, ou seja, muito pequeno, e doado pela 

união pelo programa federal de reforma agrária, imóvel este que enquadra 

na pequena propriedade familiar, que não poderia por essa razão ser 

impenhorável. E em 08 de junho de 2015 cedeu todos os direitos daquele 

imóvel ao Sr. Antonio Alves Martins e que em 14 de fevereiro de 2018, 

assinando o executado definitivamente um termo de desistência do mesmo 

imóvel ao outorgante retro, passando plenamente os poderes, direitos e 

deveres em relação ao imóvel, justificando a idade avançada e 

incapacidade de se manter na zona rural. A exequente pugnou pela 

expedição do alvará (Id. 17078211) e quedou-se inerte quanto a 

manifestação anterior do executado. Pois bem. No caso concreto, 

denota-se que o valor penhorado é impenhorávavel, conforme 

jurisprudência: EXECUÇÃO – PENHORA – Bloqueio on line – Constrição 

que recaiu sobre verbas decorrentes de pensão por morte percebida junto 

ao INSS – Natureza salarial e alimentar – Impenhorabilidade, nos termos 

dos artigos 7º, X da CF/88 e 833, IV, do CPC – Não incidência do 

parágrafo § 2o do artigo 833, deste Código – Desbloqueio determinado – 

R e c u r s o  p r o v i d o .  ( T J - S P  2 0 2 6 0 7 3 4 8 2 0 1 8 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2026073-48.2018.8.26.0000, Relator: Vicentini Barroso, Data de 

Julgamento: 26/03/2018, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 26/03/2018) Portanto, quanto à liberação do valor bloqueado 

(Id. 15665571), INDEFIRO a expedição do alvará, por se tratar de 

proventos de aposentadoria, ou seja, de natureza salarial e alimentar, nos 

termos do art. 833, inciso IV do CPC. Ademais, considerando os fatos 

acima narrados, INDEFIRO no momento o pedido de penhora quanto ao 

imóvel de Matrícula 1216 , uma vez que em 08 de junho de 2015 o 

executado cedeu todos os direitos do imóvel ao Sr. Antonio Alves Martins 

e em 14 de fevereiro de 2018, assinou definitivamente um termo de 

desistência do mesmo imóvel (Id. 16996728). Por fim, DETERMINO a 

intimação da exequente para que indique bens a serem penhorados, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado a presente decisão, INTIME-SE o 

executado para informar a conta a ser devolvido/depositado o valor 

anteriormente bloqueado. Em seguida, EXPEÇA-SE a secretaria alvará 

para devolução ao executado do valor vinculado em conta judicial. Novo 

São Joaquim, 18 de dezembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-77.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALTAIR GOMES DA NEIVA OAB - GO0029261A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010186-77.2016.8.11.0106. REQUERENTE: ANA LUCIA RODRIGUES 

REQUERIDO: EXPRESSO MAIA LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação Indenização 

por Danos Morais, proposta por ANA LUCIA RODRIGUES, em desfavor de 

EXPRESSO MAIA LTDA. Inobstante, as partes, voluntariamente, 

resolveram entabular uma composição amigável sobre o objeto da 

presente demanda (id 17028364). Importante consignar que os advogados 

da Ré, bem como o advogado da parte Autora, detêm plenos poderes para 

transigir, sendo que este último, inclusive, detém poder para recebimento 

de valores, não havendo qualquer óbice para homologação. Certo é que 

se mostra lícito e louvável às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, adequando-se ao espírito da nova 

sistemática do processo civil, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes, e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do 

Código de Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de 

mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, 

OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável 

firmada entre as partes à Mov. 51.1, para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais. Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Ellen Adriane Souza 

Clementino Juíza Leiga Homologo por sentença a minuta da Juíza Leiga 

para que surtam os seus efeitos jurídicos, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. P.R.I.C. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010241-28.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR GARCIA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALTAIR GOMES DA NEIVA OAB - GO0029261A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010241-28.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: DIOMAR GARCIA RODRIGUES 

EXECUTADO: EXPRESSO MAIA LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, Lei 9.099/99. As partes firmaram acordo, 

conforme ID. 17028378, pugnando pela homologação. DA 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO Tratando-se de direito disponível das 

partes a composição é o melhor caminho para a solução dos conflitos, 

neste norte, a homologação do acordo entabulado é medida de direito que 

se impõe. Desta forma, necessária se faz a homologação do acordo 

entabulado pelas partes, para que dele surtam os efeitos legais e jurídicos 

entre os demandantes. DISPOSITIVO Assim, nos termos do art. 487, inciso 

III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes supramencionadas, nos termos do ID 

17028378, declarando EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito. 

Expeça-se alvará em relação aos valores depositados no ID. 16826073 e 

16826074, conforme disposto no acordo homologado. Intime-se. 

Cumpra-se, com a trânsito em julgado, arquive-se. Novo São Joaquim/MT, 

18 de dezembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65772 Nr: 347-37.2015.811.0095

 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: KSLDS, KFLDS, JGDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Marciano Rocha dos Santos - OAB:12692-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ana paula de silva leite - 

OAB:16108/MS

 Vistos,Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de manutenção 

da prisão proferida em 04/12/2018, requerendo a soltura do executado, 

tendo em vista que se encontra detido desde 23/11/2018 devido à 

existência de débito alimentar, sendo que este realizou o pagamento 

parcial, restando ainda à quantia de R$21.992,46 (vinte um mil novecentos 

e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos).A parte exequente se 

manifestou às fls.146/148, informando algumas condições a serem 

impostas ao executado como forma de negociação para concessão da 

liberdade, quais são: manter em dia o pagamento das parcelas vincendas, 

oferecer à penhora bens móveis e informar se é casado e qual o regime 

de bens.Ademais, o Ministério Público se manifestou às fls.150/151, de 

acordo com a manifestação da exequente, bem como requerendo a 

liberdade do executado.Entretanto, a parte exequente não apresentou 

nenhuma proposta de acordo para parcelamento do débito em questão ou 

similar, bem como não sabe precisamente sobre a existência de bens à 

penhora ou suas características, restando inviável uma decisão de 

liberdade condicionada aos pedidos da exequente (itens 1, 2 e 3), 

lembrando que se trata de litígio sob o rito do Código de Processo Civil.Pois 

bem. Nota-se que a exequente concorda com a liberdade do executado e 

está disposta a realizar um acordo futuro, portanto CONCEDO A 

LIBERDADE ao executado RONI CESAR DA SILVA, em consonância com a 

cota ministerial.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA PARA COLOCÁ-LO 

IMEDIATAMENTE EM LIBERDADE, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO 

ESTIVER PRESO.Ademais, tendo em vista que as partes estão propensas 

a realização de acordo após a soltura do executado, DETERMINO que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a parte exequente junte aos autos ACORDO 

CELEBRADO entre estas, ou, caso não ocorra o referido acordo, para que 

se manifeste requerendo o que entender de direito.Ciência ao Ministério 

Público.Às providências.CUMPRA-SE.De Alta Floresta - MT para Paranaíta 

- MT, 17 de dezembro de 2018.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito 

em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-24.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO IGOR GOMES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DESPACHO Processo: 

1000133-24.2018.8.11.0095. REQUERENTE: ALESSANDRO IGOR GOMES 

DE MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte demandante 

para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comprovar nos autos que 

reside no endereço informado nos autos, conforme comprovante de 

residência juntado à petição inicial, mediante contrato de aluguel ou outro 

instrumento eficaz, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. 

PARANAITÁ, 22 de agosto de 2018. ANTONIO FÁBIO MARQUEZINI Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-61.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA LOPES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DESPACHO Processo: 

1000137-61.2018.8.11.0095. REQUERENTE: MARISA LOPES DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte demandante para, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas comprovar nos autos que reside no 

endereço informado nos autos, conforme comprovante de residência 

juntado à petição inicial, mediante contrato de aluguel ou outro instrumento 

eficaz, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. PARANAITÁ, 

22 de agosto de 2018. ANTONIO FÁBIO MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-16.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DESPACHO Processo: 

1000140-16.2018.8.11.0095. REQUERENTE: VANESSA SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte 

demandante para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comprovar nos 

autos que reside no endereço informado nos autos, conforme 

comprovante de residência juntado à petição inicial, mediante contrato de 

aluguel ou outro instrumento eficaz, sob pena de extinção. Às 
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providências. Cumpra-se. PARANAITÁ, 22 de agosto de 2018. ANTONIO 

FÁBIO MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-23.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GOMES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DESPACHO Processo: 

1000146-23.2018.8.11.0095. REQUERENTE: SONIA GOMES DE MORAIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Intime-se a parte 

demandante para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comprovar nos 

autos que reside no endereço informado nos autos, conforme 

comprovante de residência juntado à petição inicial, mediante contrato de 

aluguel ou outro instrumento eficaz, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se. PARANAITÁ, 22 de agosto de 2018. ANTONIO 

FÁBIO MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-77.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA OAB - MT21995/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO ANDRE BATISTA ROCHA (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 25/02/2019, às 13h. 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, 18 de dezembro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-84.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOMBARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO OAB - MT24823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE FELIX SARDINHA (REQUERIDO)

CLAUDENICE NAZARIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

LUCIMAR LAURETH (REQUERIDO)

SALETE MARIA SCHONINGER DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

REGINA FERNANDES SANTIAGO (REQUERIDO)

CELINA SILVA FERRAZ MOLIZINI (REQUERIDO)

OSVALDO DE OLIVEIRA BUENO (REQUERIDO)

CARLENE DUARTE DE PAULO (REQUERIDO)

IVONE VARGAS VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ILDO OLIVEIRA DA SILVA (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 25/02/2019, às 13h15. 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, 18 de dezembro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-69.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FRANCIOLI PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA OAB - PA26657-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 25/02/2019, 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, 18 de dezembro 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.: 69773 Nr: 1394-66.2018.811.0022

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, SCR, GCdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Antonio Vessani Filho 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o teor do Estudo Psicossocial juntado em ref. 132, o qual 

demonstrou que a criança e os Srs. Ricardo Machado Lamego e Ana 

Letícia Bonfanti tiveram um bom contato inicial, ainda em consonância ao 

parecer ministerial de ref. 134, DEFIRO o pedido feito pelo casal Ricardo e 

Ana Letícia, a fim de que tenham em suas companhias o menor Gustavo 

Coelho de Lima neste final de semana, compreendido entre à tarde do dia 

14/12/2018 até ao final do dia 16/12/2018.

Dê ciência ao Ministério Público e aos solicitantes COM URGÊNCIA.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de dezembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72665 Nr: 2545-67.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acassio Damian Garcia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação monitoria, proposta por WENDER LEMES DA SILVA, em 

face de ACASSIO DAMIAN GARCIA DE SOUSA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em petição acostada em ref.05, a parte autora pediu desistência da ação.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 05.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 
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ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 73590 Nr: 2923-23.2018.811.0022

 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: TATIANE MARIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o Exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o 

pedido da tutela de urgência.Ademais, ante a necessidade de realização 

de perícia médica judicial nos autos, nomeio como médico perito o Dr. 

Diógenes Garrio Carvalho, CRM 4142-MT, para a realização da perícia 

médica que será na Avenida Fernando Corrêa da Costa, Antigo Hospital 

Municipal em Pedra Preta-MT, onde deverá cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independente de termo de compromisso, sob 

a solicitação de esclarecimentos pelas partes, intime-se o expert para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias.Aportado aos autos o laudo 

pericial, providencie-se o pagamento do valor referente aos honorários do 

Sr. Perito, conforme dispõe o Sistema Informatizado de Pagamentos de 

Honorários da Justiça Federal (AJG/CJF).Intimem-se a Assistente Social e 

a Psicóloga credenciadas neste Juízo, para que proceda a realização de 

estudo psicossocial pessoal e residencial da requerente, colhendo, na 

oportunidade, informações sobre o modo de vida e condições da 

residência, trazendo o relatório aos autos.Cite-se o requerido, para que no 

prazo legal, querendo, contestar a presente ação, consignadas às 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.Após, contestada 

a ação, intime-se a parte requerente para impugná-la no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências.Pedra 

Preta-MT, 17 de dezembro de 2018. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57666 Nr: 1848-17.2016.811.0022

 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: David Douglas Borges de Alcantaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARQUES ANTONIO DA SILVA - 

OAB:18565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT, Henrique Alberto Faria Motta - OAB:114.089/RJ

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE, para que no 

prazo legal, apresente aos autos as Contra Razões, acerca do Recurso 

de Apelação em ref: 30.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50751 Nr: 901-94.2015.811.0022

 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: Meire Adriana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Regina da Costa Almeida, Maria José da 

Costa Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:MT/13.075, ROGERIO KAIRALLA BIANCHI - OAB:256340

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA, para que no 

prazo legal, apresente aos autos as Contra Razões, acerca do Recurso 

de Apelação em ref: 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71485 Nr: 2104-86.2018.811.0022

 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: Bento Barbosa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA Drª Luzia Stella Muniz - 

OAB MT/4273/B, para que apresente aos autos a Impugnação à 

Contestação de Ref: 14, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71077 Nr: 1903-94.2018.811.0022

 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: Carlito Pereira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CARLITO PEREIRA 

LOPES contra ato de STEPHANY PAIVA DAMASCENA, Secretaria 

Municipal de Saúde de Pedra Preta-MT, ambos qualificados nos autos.

Narra o impetrante, em síntese, que é portador da moléstia classificada no 

CID10 sob o número C73, com estágio clínico atual IV, e que realizou 

tireoidectomia total com esvaziamento cervical em 2011 e houve recidiva 

de doença óssea, razão pela qual necessita no momento de tratamento 

sistêmico com a droga VANDETANIB 300mg, comprimido, via oral, uma vez 

ao dia, por tempo indeterminado (até progressão de doença ou toxicidade 

limitante), conforme prescrição médica.

Aduz que foi submetido a processo administrativo instaurado por 

determinação da autoridade coatora, autuado sob o nº 006/2018, por 

ordem da Portaria nº 209/2018, de 27 de abril de 2018, notificando-se a 

autora quanto à instauração e prazo para apresentação de defesa na 

data de 03/05/2018, portanto, menos de 120 dias.

Relata que a Secretária Municipal de Saúde, através do ofício n.º 

0511/2018 respondeu ao requerimento solicitado pelo impetrante 

informando que o medicamento pleiteado não faz parte da lista dos 

fornecidos pelo Município e que este fármaco não integra a relação 

estadual de medicamentos do Estado de Mato Grosso – RESME MT 2017, 

nem a relação de medicamento de Alto Custo.

Por tais razões, requer seja concedido o pedido de liminar para determinar 

que a impetrada inicie o fornecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas do medicamento VANDETANIB ao impetrante enquanto perdurar o 

tratamento.

No mérito, requereu a procedência do mandado de segurança, 

condenando a impetrada aos pagamentos das custas e despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios a serem arbitrados.

A petição inicial veio instruída com documentos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Analisando os autos, verifico que o presente feito foi interposto dentro do 

prazo de 120 (cento e vinte dias), consoante dispõe o artigo 23 da Lei n.º 

12.016/2009.

Contudo, verifico que a via eleita pelo impetrante para a percepção do seu 

direito é inadequada, consoante passo a expor.

Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de segurança é 

cabível para proteger direito líquido e certo não amparado por “habeas 

corpus” ou “habeas data”, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder 

alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 
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autoridade, seja de que categoria for e qualquer que seja sua função.

É o que se extrai do artigo 5º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 

12.016/09, respectivamente:

“(...) LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

liquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando 

o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública 

ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder 

público;”

“Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça (...)”

Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os 

pressupostos processuais, havendo, no caso do “writ”, porém, uma 

condição específica, qual seja, o direito líquido e certo devidamente 

demonstrado com provas pré-constituídas.

Observa-se que o principal objetivo do mandado de segurança é proteger 

direito líquido e certo, sendo este, todo aquele que se apresenta manifesto 

na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração.

Em outras palavras, direito líquido e certo é direito comprovado de plano, 

cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração 

documental.

Se depender de comprovação posterior, não é direito líquido e certo, para 

fins de segurança.

Pois bem.

O impetrante requer seja concedido o pedido de liminar para determinar 

que a impetrada inicie o fornecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas do medicamento VANDETANIB ao impetrante enquanto perdurar o 

tratamento.

Nota-se que a ação mandamental não é a via adequada à obtenção de 

medicamento ou tratamento de saúde, uma vez que possui contornos de 

procedibilidade estreitos, que se revela incompatível com a alegação 

fundada em documento produzido unilateralmente pela parte impetrante e 

que não pode, por força do próprio rito da segurança, ser levado ao 

contraditório.

Quanto à pertinência da necessidade de provas e a inviabilização da 

segurança, ensina Hely Lopes Meirelles:

 "o direito invocado para ser amparável por mandado de segurança, há de 

vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e 

condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; 

se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender 

de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais." (Mandado de 

segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, 'habeas 

data", 14 ed., atual. por ARNOLD WALD. São Paulo: Malheiros Editores, 

1992. p. 25-26.).

Contudo, entendo que a pretensão do impetrante se amolda à ação de 

obrigação de fazer ou de entregar coisa certa com pedido de tutela de 

urgência, forte nos artigos 300 e 497 ambos do CPC, o que não se 

coaduna com a dinâmica probatória própria do writ.

A jurisprudência assim preleciona, senão vejamos:

“89109087 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

MEDICAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EFEITO 

TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA DENEGADA. O 

conhecimento e processamento do mandado de segurança dependem da 

existência de provas pré-constituídas, já que a espécie não admite dilação 

probatória. Em casos de obrigação de dar ou fazer, qual seja a de 

fornecer determinados medicamentos ou realizar procedimentos e 

exames, embora a indicação médica seja prova capaz de demonstrar a 

suposta existência de uma situação de necessidade, o simples 

questionamento destes medicamentos, procedimentos, ou exames, 

enquanto única prova nos autos levaria ao desacolhimento da pretensão 

da impetrante, ora porque não se admite a dilação probatória no 

mandamus, ora porque a Constituição Federal ou a Lei nº 8.080/90 não 

delimitam ou individualizam os medicamentos, exames e tratamentos a que 

eventual impetrante tenha direito. A ação mandamental é remédio 

constitucional cuja natureza é exatamente "mandamental" para determinar 

que se faça algo por força de Lei, cujos limites de execução não podem 

ser questionáveis ou exigir dilação probatória. Esse remédio não pode ser 

vulgarizado para obter efeito condenatório ou constitutivo. Continuar 

permitindo a via estreita do mandado de segurança é permitir a 

continuidade de uma infindável soma de pedidos, que deveriam estar 

sobre o crivo do contraditório pleno, assegurando a aplicação de políticas 

públicas pertinentes à saúde e a demonstração de sua eficácia ou a 

necessidade de sua substituição ou ampliação, o que é impossível pela 

inadequada via buscada. Considerando não existir direito líquido e certo, 

não é o caso de mandado de segurança, o que impõe a extinção do 

processo sem resolução de mérito. (TJMG; AI 1.0596.16.003511-6/001; 

Rel. Des. Carlos Roberto de Faria; Julg. 09/03/2017; DJEMG 27/04/2017)”.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 6º, §5º e 10, “caput”, ambos da Lei 

n.º 12.016/2009, indefiro a petição inicial do mandado de segurança por 

inadequação da via eleita e, por consequência, DENEGO A SEGURANÇA 

ao impetrante, razão pela qual JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59295 Nr: 9-20.2017.811.0022

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Balduino 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): JOSE BALDUINO DA SILVA, Cpf: 

46896899972, Rg: 685518, Filiação: Anadir da Conceição Silva e Raimundo 

Balduino da Silva, brasileiro(a), natural de Sarandi-, casado(a), enc de 

equipe, Telefone 66 999991952 e atualmente em local incerto e não sabido 

EROTIDES FERREIRA MARTINS, Cpf: 00724519122, Rg: 18900755, 

Filiação: Alice de Lima Martins e Carivaldo Ferreira Martins, data de 

nascimento: 19/11/1971, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, 

convivente, Telefone 66 9641 9646. 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: SENTENÇAVistos em correição.Cuida-se de medida protetiva de 

urgência da Lei n.º11.340/06 (Maria da Penha).Analisando os autos, 

verifico que o pedido da vítima fora acolhido, consoante decisão de fls.14, 

que concedeu as medidas protetivas de urgência, sendo devidamente 

cumpridas, conforme certidão de fls.18.Vieram-me os autos conclusos.EIS 

O RELATÓRIO.FUNDAMENTO. DECIDO.Neste sentido, reza o artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na 

reconvenção;(...).”No que tange à aplicação do referido artigo às medidas 

protetivas, é o entendimento jurisprudencial no sentido de que:“Não se 

declara nula a decisão do Magistrado que extingue o processo com 

fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, quando, em que 

pese à natureza criminal das medidas protetivas, o entendimento adotado 

na sentença encontra apoio em julgados desta Turma, que já decidiu pela 

natureza civil das medidas. Ademais, a própria Lei 11.340/2006, no seu 

art. 13, determina a aplicação, além de outras, das normas do Código de 

Processo Civil às causas decorrentes da prática de violência doméstica e 

familiar contra a mulher. (...) quanto à extinção do processo, se o pedido 

restringiu-se à concessão de medidas protetivas, ou seja, se esse era o 

próprio mérito da ação, sob o ponto de vista processual com os contornos 

da Lei 11.340/2006, não há irregularidade na decisão que extinguiu o 

processo com julgamento de mérito.”Ex positis, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 13 da Lei 11.340/06, 
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JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se o feito, com devidas anotações e cautelas 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 18 de abril de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz 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, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 17 de dezembro de 2018

Igor Vieira Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40957 Nr: 706-17.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Réu(s): Wellington Pereira, Cpf: , Rg: 21685789 

SSP MT Filiação: Maria Santa Pereira, data de nascimento: 30/07/1990, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, convivente, desempregado, 

Endereço: Rua Alberto Saad, 684, Bairro: Jardim Liberdade, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Valor das Custas Processuais:413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), bem como, da taxa judiciária no valor de R$ 140,22 

(cento e quarenta reais e vinte e dois centavos)

Prazo para pagamento:5

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:Vanessa M. Lemos Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42318 Nr: 579-45.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Augusto Hipólito Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Denunciado(a): Lazaro Augusto Hipólito Dias, 

Cpf: , Rg: 001188216 SSP MS Filiação: Eva de Lourdes Hipolito Dias, data 

de nascimento: 23/11/1980, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

convivente, mecânico, Endereço: Quadra - 02 - Casa-09, Bairro: Dom 

Osório 2, Cidade: Rondonopólis-MT

Valor das Custas Processuais:413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) e da taxa judiciária no valor de R$ 140,59 (cento e 

quarenta reais e cinquenta e nove centavos)

Prazo para pagamento:5

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:Vanessa M. Lemos Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65600 Nr: 2865-54.2017.811.0022

 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: Odorina dos Santos Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA Drª Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64185 Nr: 2291-31.2017.811.0022

 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: Jose Cacildo Cordeiro Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARQUES ANTONIO DA SILVA - 

OAB:18565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA Dr.MARQUES ANTONIO 

DA SILVA - OAB:18565/O, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco)dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43468 Nr: 1657-74.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Messias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Denunciado(a): Carlos Roberto Messias, Cpf: 

88813894104, Rg: 1207884-0 SSP MT Filiação: Luiz Carlos Messias e 

Sonia Lúcia de Andrade Messias, data de nascimento: 14/02/1981, 

brasileiro(a), natural de Joinville-SC, convivente, comerciante/pedreiro, 

Endereço: Rua: Amambaí, Nº 142, Bairro: Centro, Cidade: Pedra Preta-MT

Valor das Custas Processuais:413,40 (quatrocentos e treze reais e 

querenta centavos), bem como, a taxa judiciária no valor de R$ 140,59 

(cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos).

Prazo para pagamento:5

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:Vanessa M. Lemos Pereira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65688 Nr: 2896-74.2017.811.0022

 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: Maria Gorete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA Drª VIVIANI 

MANTOVANI CARRENHO - OAB:8308-B, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62305 Nr: 1492-85.2017.811.0022

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDO MARQUES DA SILVA, Cpf: 

00974984167, Rg: 19669275, Filiação: Romilda Marques da Silva e 

Francisco Andrade da Silva, data de nascimento: 20/05/1985, brasileiro(a), 

natural de Pedra Preta-MT, convivente, tratorista na bom jesus, Telefone 

66-9964-5243 e atualmente em local incerto e não sabido MARCIA 

FERREIRA DOS SANTOS, Rg: 832854, Filiação: Alaides Gomes Santos e 

Osmundo Alves Ferreira, data de nascimento: 18/03/1982, brasileiro(a), 

natural de Guiratinga-MT, divorciado(a), Telefone 66-99927-3634. 

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: SENTENÇAVistos em correição.Cuida-se de medida protetiva de 

urgência da Lei n.º11.340/06 (Maria da Penha).Analisando os autos, 

verifico que o pedido da vítima fora acolhido, consoante decisão de fls.14, 

que concedeu as medidas protetivas de urgência, sendo devidamente 

cumpridas, conforme certidão de fls.16-17.Vieram-me os autos 

conclusos.EIS O RELATÓRIO.FUNDAMENTO. DECIDO.Inicialmente, indefiro 

o pedido do Ministério Público de ref:22.Neste sentido, reza o artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na 

reconvenção;(...).”No que tange à aplicação do referido artigo às medidas 

protetivas, é o entendimento jurisprudencial no sentido de que:“Não se 

declara nula a decisão do Magistrado que extingue o processo com 

fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, quando, em que 

pese à natureza criminal das medidas protetivas, o entendimento adotado 

na sentença encontra apoio em julgados desta Turma, que já decidiu pela 

natureza civil das medidas. Ademais, a própria Lei 11.340/2006, no seu 

art. 13, determina a aplicação, além de outras, das normas do Código de 

Processo Civil às causas decorrentes da prática de violência doméstica e 

familiar contra a mulher. (...) quanto à extinção do processo, se o pedido 

restringiu-se à concessão de medidas protetivas, ou seja, se esse era o 

próprio mérito da ação, sob o ponto de vista processual com os contornos 

da Lei 11.340/2006, não há irregularidade na decisão que extinguiu o 

processo com julgamento de mérito.”Ex positis, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 13 da Lei 11.340/06, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se o feito, com devidas anotações e cautelas 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 23 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz 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, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta, 17 de dezembro de 2018

Igor Vieira Silva 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: 8010162-73.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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. 

8010162-73.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 1.447,00 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS DE CONSUMO, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOSE CARLOS DE ALMEIDA LOPES Endereço: Fazenda BAHIA, 

S/N, SERRA DA PETROVINA, ZONA RURAL, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIA VAREJO S/A Endereço: Avenida 

MARECHAL RONDON, 1124, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78750-140 Nome: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Endereço: 

Avenida MARECHAL RONDON, 1124, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78700-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO 

para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos autos requerendo o 

que de direito. PEDRA PRETA, 18 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 44623 Nr: 1083-72.2009.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCdS, AdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Auxiliadora da Silva 

Garcia Leal - OAB:4887/MT

 CÓDIGO: 44623

SENTENÇA

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de execução de sentença.

Compulsando os autos verifico, que devidamente Intimada a requerente 

para dar prosseguimento ao feito, nada requereu conforme certidão de 

ref.102.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

De fato o processo deve ser extinto, mormente em se tratando de ação 

simples e que pode novamente ser proposta.

 Veja-se que a parte, apesar de intimada, não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando assim o abandono da causa por mais de 30 

(trinta) dias.

 Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, II, § 1º do CPC/2015, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando 

que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147880 Nr: 7884-23.2017.811.0028

 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: NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar sobre a juntada de 
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ref.28

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90841 Nr: 1874-02.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luanderson Willian da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES - OAB:24537/O, Fernanda de Lima Silva - OAB:23.978/O, 

Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 Intimar o advogado do réu Luanderson W. da Silva, para comparecer na 

audiência admonitória designada para o dia 28/01/2019, às 13h45, conf. 

Ref. 130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106878 Nr: 774-41.2015.811.0028

 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: Isa Falcão Dorileo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:16.691A/MT

 Intimar parte autora da juntada de petição de ref.68

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 121398 Nr: 1370-88.2016.811.0028

 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: Benedito da Guia Fonseca de Moraes Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes sobre a certidão de ref. 18

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 166721 Nr: 6266-09.2018.811.0028

 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: AIdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Interdição proposta por Ailton Ivo de Oliveira em face 

de sua companheira Jucimeire Luzia da Cunha Ramos.

 Narra a exordial que o requerente é marido da interditanda, bem como que 

ela possui deficiência mental, estando incapacitada para os atos da vida 

civil, consoante atestado psiquiátrico da lavra da Dra. Gabriela Antoniolli 

de Souza no bojo do qual exara que ela foi diagnosticada como portadora 

da doença (CID 10: F41.0).

Consta nos autos ainda que o autor é quem promove os cuidados da 

interditada, auxiliando-a em todos os seus afazeres do dia a dia.

Assim, requer em sede de tutela de urgência o deferimento da curatela 

provisória para que possa representá-la nos atos da vida civil.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

Presentes os requisitos do art. 300, §1º e §2º, do CPC, uma vez que é 

necessária a proteção preventiva da pessoa e dos bens da interditanda, 

haja vista que, a priori, é portadora de deficiência mental.

Entrementes, alega que a interditanda não tem condições físicas ou 

psicológicas de gerir a própria vida, sendo o companheiro quem a auxilia 

diariamente.

Motivo pelo qual NOMEIO curador provisório a pessoa do requerente.

Cite-se e intime-se a interditanda para a entrevista, que designo para o dia 

12 de fevereiro de 2018, às 14h30, nos termos do art. art.751 do CPC.

Após a audiência de entrevista, o interditanda deverá impugnar o pedido 

em 15 (quinze) dias (art.752, CPC)

Decorrido o prazo, sem constituição de advogado pela interditanda ou 

qualquer parente sucessível para impugnar o pedido (§ 2º do art.752 do 

CPC), nomeio Curador para o exercício de tal mister a Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Ciência ao Ministério Público que deverá intervir como fiscal da ordem 

jurídica.

Às urgentes providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 158450 Nr: 3550-09.2018.811.0028

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio França - EIRELI EPP, Sérgio de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Distribuidora de Energia S/A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações, INDEFIRO a tutela antecipada.Defiro o prazo de 

15 (quinze) dias para o aditamento da inicial.Remetam-se os autos ao 

Concil iador/Mediador para designação de audiência de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.Efetivada a medida, 

cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC.Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334).Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, 

§8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 

344).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 156625 Nr: 2893-67.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronicleiton Maximo Pereira, Fabien Douglas da 

Silva, Vanderlei Marcelo de Lima, Douglas Diego Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joseilde Soares Caldeira - 

OAB:15236/MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:4493, 

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT, Rony de 

Abreu Munhoz - OAB:11972/MT, Wesley Robert Amorim - 

OAB:6.610/MT

 Diante de tais considerações, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado em favor de VANDELEI MARCELO DE LIMA.Deixo de 

designar a continuação da audiência de instrução e julgamento, em 

observância ao princípio do contraditório, eis que a carta precatória 

expedida para a Comarca de Cuiabá está com audiência designada para o 

dia 17/12/2018.Isto posto, por ora, determino que a secretaria deste Juízo 

proceda a juntadas das cartas precatórias já devolvidas e certifique se foi 

juntado CD contendo mídias audiovisuais relativas aos depoimentos 

prestados na audiência ocorrida em 22/10/2018, cujo termo foi juntado às 

fls. 890/894.Intime-se. Notifique-se.Expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128761 Nr: 3661-61.2016.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Pontes, Josefa Apolonio Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johny Walter Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 Intimar as partes da para início dos trabalhos periciais no dia 30/01/2019 

às 7:00 no imóvel objeto da perícia, conforme juntada de ref. 135

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106878 Nr: 774-41.2015.811.0028

 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: Isa Falcão Dorileo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:16.691A/MT

 Intimr parte requerida da juntada de petição de ref.70

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137109 Nr: 2845-45.2017.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesiel Alves da Silva, Mario José de Oliveira 

Junior, Alexssandro Arruda de Oliveira, Manoel Costa da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, Antonio Rogério Assunção da Costa Stefan - 

OAB:7030/MT, Hariadiny Halessa de Almeida Lobato - 

OAB:22992/MT

 Intimar da decisão de ref.198

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164733 Nr: 5755-11.2018.811.0028

 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: ELIETE BOTELHO DA SILVA

 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 prate autora para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110925 Nr: 1851-85.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauri Francisco Fontoura

 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:

 Intimar advogado das parte autora para no prazo legal manifestar sobre a 

juntada de ref.65

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE APARECIDA ALMEIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH OAB - MT17186/O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE OAB - MT18106/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000730-34.2017.8.11.0028. REQUERENTE: REJANE APARECIDA 

ALMEIDA DA CRUZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em 

face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou pela desistência da 

presente ação, e a extinção do feito sem julgamento do mérito, datado 

25/11/2018. (Id 16777765) Nos termos do texto legal do artigo 200, 

parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo 

sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010868-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON VITORINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8010868-38.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado mov. 

16227499 foi interposto tempestivamente. Certifico que impulsiono os 

autos para que a parte requerida apresente as contrarrazões recursais. 

POCONÉ, 18 de dezembro 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: 1000155-89.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILENE PATRICIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para que o advogado da parte 

promovente informe nos autos o novo endereço da parte promovida, tendo 

em vista a devolução de correspondência.
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Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 074/2018 - DF

O Dr. Daniel de Sousa Campos, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro desta 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora LÍGIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, matrícula 31679, 

Analista Judiciária – PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da 

Segunda Vara desta Comarca, no período compreendido entre 08.01.2019 

a 17.01.2019 e 18.01.2019 a 27.01.2018 , ante o usufruto de férias da 

servidora RENATA DE CASTRO CANCIAN MOLINET, matrícula 32694, 

Analista Judiciária.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte/MT, 17 de dezembro de 2018.

Daniel de Sousa Campos

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001137-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIRENE BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINVAL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ALVES CAIXETA OAB - MT20632/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001137-10.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: DEUSIRENE BISPO DOS SANTOS REQUERIDO: SINVAL 

PEREIRA DA SILVA Tendo em vista a petição da parte requerida, defiro o 

pedido de redesignação. Assim sendo, designo audiência de conciliação 

para o dia 30 de janeiro de 2019, às 09h00min (horário oficial de MT). As 

partes serão intimadas pelos advogados constituídos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001137-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIRENE BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINVAL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ALVES CAIXETA OAB - MT20632/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001137-10.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: DEUSIRENE BISPO DOS SANTOS REQUERIDO: SINVAL 

PEREIRA DA SILVA Tendo em vista a petição da parte requerida, defiro o 

pedido de redesignação. Assim sendo, designo audiência de conciliação 

para o dia 30 de janeiro de 2019, às 09h00min (horário oficial de MT). As 

partes serão intimadas pelos advogados constituídos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001461-97.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE ANTUNES FIUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001461-97.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ROSANE ANTUNES FIUZA Cumpra-se conforme deprecado. 

Após, devolva-se com os cumprimentos e as baixas necessárias. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-84.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE HORTIFRUTIS GARCIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDA COSTA PIRES CORTES OAB - GO21776 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE PAULO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000660-84.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): COMERCIAL DE HORTIFRUTIS GARCIA LTDA - ME RÉU: 

VICENTE PAULO DE OLIVEIRA Recebo a petição inicial. Outrossim, em que 

pese o pedido expresso da parte autora pela não realização da audiência 

de conciliação, atento as diretrizes do NCPC e visando a solução 

consensual da lide, entendo por bem de oportunizar às partes a 

possibilidade de transacionarem. Desse modo, nos termos do artigo 334 

do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 30 de janeiro de 

2019, às 09h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Nos termos 

do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por meio do 

advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da 

audiência designada. Os envolvidos deverão comparecer, 

obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público, 

ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de 

eventual desinteresse na autocomposição, com 10(dez) dias de 

antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste 

nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para contestação, 

que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000190-53.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIVONETE DA SILVA SCHWAZ (REQUERENTE)

RAFAEL PATRICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000190-53.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: RAFAEL PATRICIO DA SILVA, DIVONETE DA SILVA 

SCHWAZ Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável, cumulada com pedido de guarda e alimentos, proposta por 

RAFAEL PATRÍCIO DA SILVA e DIVONETE DA SILVA CHWAZ, já 

devidamente qualificados. Considerando que as partes estão de acordo, 

conforme se extrai da petição inicial e o feito envolve interesse de menor, 

foi determinado a intimação do Parquet, o qual pugnou pela homologação 

do acordo entabulado entre as partes. É o relatório. Decido. Ante o 

exposto, 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. Condeno a parte autora ao pagamento de custas. Esses 

valores só poderão ser cobrados se houver comprovação da modificação 

no estado econômico do vencido no prazo de até cinco anos contados do 

trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 

Sem honorários. Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado 

e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000190-53.2018.8.11.0059
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Parte(s) Polo Ativo:

DIVONETE DA SILVA SCHWAZ (REQUERENTE)

RAFAEL PATRICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000190-53.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: RAFAEL PATRICIO DA SILVA, DIVONETE DA SILVA 

SCHWAZ Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável, cumulada com pedido de guarda e alimentos, proposta por 

RAFAEL PATRÍCIO DA SILVA e DIVONETE DA SILVA CHWAZ, já 

devidamente qualificados. Considerando que as partes estão de acordo, 

conforme se extrai da petição inicial e o feito envolve interesse de menor, 

foi determinado a intimação do Parquet, o qual pugnou pela homologação 

do acordo entabulado entre as partes. É o relatório. Decido. Ante o 

exposto, 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. Condeno a parte autora ao pagamento de custas. Esses 

valores só poderão ser cobrados se houver comprovação da modificação 

no estado econômico do vencido no prazo de até cinco anos contados do 

trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 

Sem honorários. Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado 

e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86120 Nr: 6853-69.2017.811.0059

 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: Sebastião Firmino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO SEGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:5048/MT, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266, Túlio 

Toyama Faleiro - OAB:MT 19014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA BORGES DOS 

SANTOS - OAB:17438/B, LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:16030 - B

 DEFIRO o pedido de produção das provas testemunhal, documental, 

depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão. Assim sendo, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 12h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o rol 

de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias antes da audiência. 

Intimem-se, pessoalmente, o requerente e o requerido, advertindo-os da 

sanção prevista no art. 385, §1º, do CPC. Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará 

intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do 

CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68229 Nr: 2514-04.2016.811.0059

 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: BGGdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLLODETE DO 

NASCIMENTO - OAB:1771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada via edital, 

para no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57649 Nr: 1917-69.2015.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAC, EVBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação de divórcio direto consensual proposta por Elen Alves 

Costa e Evani Vasconcelos Biserra Alves, já qualificados nos autos.

Mesmo devidamente intimada por intermédio do advogado constituído para 

se manifestar nos autos, a parte autora quedou-se inerte (fl.17).

Determinada a intimação pessoal, os requerentes não foram localizados 

pelo meirinho (ref.33). Dessa forma, procedeu-se à intimação edilícia, a 

qual transcorreu o prazo sem manifestação dos autores (ref.43).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia dos autores, razão 

pela qual, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais, contudo, 

face ao deferimento de gratuidade de justiça em seu favor, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.

Sem honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89736 Nr: 9152-19.2017.811.0059

 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: HELENA DE JESUS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação previdenciária proposta por Helena de Jesus Pereira em 

face do INSS, já qualificados nos autos.

Mesmo devidamente intimada por intermédio dos advogados constituídos 

para se manifestar nos autos, a parte autora quedou-se inerte (fl.27).

Determinada a intimação pessoal, a correspondência foi devolvida ao feito 

(ref.36). Dessa forma, procedeu-se à intimação edilícia, a qual transcorreu 

o prazo sem manifestação da autora (ref.48).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da autora, razão pela 

qual, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação 

da modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco 

anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 

98, §3º, do NCPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 68229 Nr: 2514-04.2016.811.0059

 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: BGGdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLLODETE DO 

NASCIMENTO - OAB:1771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação de dissolução de união estável proposta por Bethania 

Gomes Gonçalves do Nascimento em face de Cleiton de Souza e Silva, já 

qualificados nos autos.

Após regular trâmite processual, mesmo devidamente intimada por 

intermédio da advogada constituída para dar andamento ao feito, a parte 

autora quedou-se inerte (ref.44).

Determinada a intimação pessoal, a requerente não foi localizada pelo 

meirinho (ref.59). Dessa forma, procedeu-se à intimação editalícia, a qual 

transcorreu o prazo sem manifestação da autora (ref.68).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

razão pela qual, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, por 

conseguinte, REVOGO a liminar concedida no feito.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, contudo, 

face ao deferimento de gratuidade de justiça em seu favor, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios em face da falta de 

resistência da parte ré.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56691 Nr: 1408-41.2015.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO DENIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L O BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Eduardo Borges 

Silveira - OAB:321.374, JOSE GUILHERME BENTO - OAB:350452, Julio 

Augusto Fachada Biondi - OAB:288.304, Marcus Vinicius Costa 

Pinto - OAB:286.252, Raphael Luis Pinheiro de Oliveira - 

OAB:288.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação monitória proposta por ALBERTO DENIS DA SILVA em 

face de L O BORGES, já qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, o autor pugnou pela desistência da 

ação, oportunidade em que os advogados constituídos informaram a 

renúncia do mandato (ref.51).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada 

e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já pagas.

Deixo de condenar em honorários advocatícios em face da falta de 

resistência da parte ré.

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46552 Nr: 2355-66.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Leste de Mato Grosso 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Pereira Portilho, José Alberto de 

Aragão, Adenilson Alves Matos, alcunha "Galego"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.876-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação de execução proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA – SICREDI 

ARAGUAIA-MT em face de ROMILDO PEREIRA PORTILHO, ALBERTO DE 

ARAGÃO e ADENILSON ALVES MATOS, todos qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, tendo em vista que a citação restou 

exitosa somente em relação ao executado José Alberto de Aragão, foi 

deferido o pedido de arresto prévio, via BACENJUD (fls.69/70), nas contas 

de todos os executados, cujos resultados se encontram encartados nas 

fls. 71/73.

Em seguida, as partes anexaram aos autos termo de acordo extrajudicial, 

por conseguinte, pugnaram pela homologação da transação (fls. 82/87).

 Ato contínuo, considerando que as partes não deliberam quanto à 

destinação dos valores bloqueado nos autos, foi determinado a intimação 

para que manifestassem nesse sentido (fl.90). Sendo assim, pleiteou o 

exequente que a quantia seja transferida para conta bancária de 

titularidade dos patronos que a representa (fls.91/92).

 É o necessário. Decido.

Ante o exposto, 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. 

771, cumulado com 487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados, conforme 

alvarás eletrônicos em anexo.

 Custas e honorários nos termos acordado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96250 Nr: 480-85.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:MT4837/A, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:MT25481-B

 Intime-se pessoalmente a exequente para, no prazo de 10 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88129 Nr: 8160-58.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - 

OAB:MT25481-B

 Assim, com base na motivação supra, INDEFIRO os pedidos de 

reconhecimento da prescrição e de exoneração da pensão alimentícia 

formulados pelo executado.Ao mesmo tempo, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que for de direito.Cadastre-se no 

sistema apolo o advogado do executado.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41656 Nr: 1381-63.2012.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicolina Elias de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

A parte autora apresentou cumprimento de sentença (fls.189/195), 

oportunidade em que juntou o cálculo dos valores devidos.

Intimado para impugnar, o INSS concordou com o cálculo apresentado 

(fl.196-v.

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo de fls.194/195 e determino a 

expedição do competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105473 Nr: 5737-91.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAv"dL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Daí, compulsando os autos verifico que o pedido inicial está 

caracterizado nos artigos suso mencionados, sendo assim, determino a 

citação do executado para, conforme art. 911, “caput” do CPC/15, em 3 

(três) dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da 

execução e das QUE VENCEREM NO CURSO DO PRESENTE FEITO, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob a pena de ter o 

título protestado judicialmente e ter decretada a prisão pelo prazo de 01 

(um) a 03 (três) meses, nos termos do art. 528, §3º do CPC/15. Nesse 

entendimento, declara a inteligente Súmula 309 do STJ, “O débito alimentar 

que autoriza prisão civil do alimentante é o que compreende as três 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que venceram no 

curso do processo.”Outrossim, o artigo 528, §7º, respectivamente:“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.”Consigne-se no 

mandado que não serão aceitos comprovantes de entrega de envelope, 

devendo os depósitos serem feitos na “boca do caixa” em conta por esta 

indicada ou em mãos da genitora da exequente, mediante recibo.Atente-se 

o Sr. Oficial de Justiça às prerrogativas esculpidas no art. 212, § 2° do 

CPC/15. Cite-se, intime-se e cumpra-se, devendo a serventia judicial 

providenciar o necessário à realização do ato. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 11256 Nr: 1586-68.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

 Defiro parcialmente os pedidos de fls. 247/248, haja vista que o CPF 

informado na referida petição não pertence à parte autora, por 

conseguinte, não é possível concluir se os dados bancários informados 

pertencem a requerente.

Outrossim, quanto aos valores pertencentes a patrona da parte autora, 

defiro o pedido de levantamento, conforme alvarás em anexo.

Desse modo, determino a intimação da advogada constituída para, no 

prazo de 15 dias, esclarecer as informações pertencentes à requerente 

(CPF e dados bancários).

Ao mesmo tempo, tendo em vista o teor da petição de fls. 249/250, 

manifeste-se o INSS no prazo de 15 dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16148 Nr: 113-42.2010.811.0059

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribamar Alves Pereira Comércio - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Wanderley Sudario 

Esteves - OAB:12274-E, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A, Felipe Velasque Amaral - OAB:13.598 - MT, Sue Ellen 

Baldaia Sampaio - OAB:11366/MT

 Defiro o pedido retro.

Intime-se a parte ré para, no prazo de 10 dias, proceder à baixa no 

gravame do bem litigioso, transferindo a propriedade do bem, sob pena de 

fixação de multa diária para o caso de descumprimento da determinação 

judicial.

Cadastre-se no polo passivo o advogado Dr. Celso Marcon - OAB/MT 

11340.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8200 Nr: 563-24.2006.811.0059

 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: Eliene Barros Coelho

 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:

 Decisão

 Tendo em vista o teor da petição retro, determino a intimação da 

advogada constituída para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos 

documento comprobatório de que Juscelino Barros Coelho é o atual 

responsável pela requerente (como, por exemplo, termo de interdição).

Na oportunidade, deverá a causídica anexar ao feito cópia do contrato de 

honorários devidamente assinado pelo contratante.

Transcorrido o prazo supra, retornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6223 Nr: 513-32.2005.811.0059

 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: José Gomes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvará eletrônico correspondente aos honorários contratuais 

devidamente expedido, conforme comprovante em anexo.

Outrossim, com o fornecimento dos dados bancários da parte autora, 

tornem os autos conclusos para deliberações.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 15498 Nr: 1993-06.2009.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derocy Souza Parente Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT, Rodrigo Will Mendes - OAB:2175/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade proposta Derocy Souza 

Parente Santos em face do INSS, ambos qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, a parte autora mesmo intimada por 

intermédio do advogado constituído não compareceu na audiência de 

instrução e julgamento (fl.125).

 Desse modo, determinada a intimação pessoal, o prazo para 

manifestação transcorreu “in albis”, conforme certidão retro. (fl.132).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação 

da modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco 

anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 

98, §3º, do NCPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001137-10.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIRENE BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINVAL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ALVES CAIXETA OAB - MT20632/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001137-10.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: DEUSIRENE BISPO DOS SANTOS REQUERIDO: SINVAL 

PEREIRA DA SILVA Tendo em vista a petição da parte requerida, defiro o 

pedido de redesignação. Assim sendo, designo audiência de conciliação 

para o dia 30 de janeiro de 2019, às 09h00min (horário oficial de MT). As 

partes serão intimadas pelos advogados constituídos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-84.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE HORTIFRUTIS GARCIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDA COSTA PIRES CORTES OAB - GO21776 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE PAULO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000660-84.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): COMERCIAL DE HORTIFRUTIS GARCIA LTDA - ME RÉU: 

VICENTE PAULO DE OLIVEIRA Recebo a petição inicial. Outrossim, em que 

pese o pedido expresso da parte autora pela não realização da audiência 

de conciliação, atento as diretrizes do NCPC e visando a solução 

consensual da lide, entendo por bem de oportunizar às partes a 

possibilidade de transacionarem. Desse modo, nos termos do artigo 334 

do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 30 de janeiro de 

2019, às 09h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Nos termos 

do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por meio do 

advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da 

audiência designada. Os envolvidos deverão comparecer, 

obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público, 

ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de 

eventual desinteresse na autocomposição, com 10(dez) dias de 

antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste 

nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para contestação, 

que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-91.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PINHEIRO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para no prazo legal, apresentar impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-51.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALEONIDAS PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para no prazo legal, apresentar impugnação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 68327 Nr: 2564-30.2016.811.0059

 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: FELIZ CANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANA MONTEIRO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:2513/MT, Mário Sérgio dos Santos Ferreira Junior - 

OAB:OAB/MT 12.622

 Defiro a produção de prova testemunhal, conforme requerido pelas partes 

(referências 46 e 47).

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de março de 

2019, às 13h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Intimem-se 

as testemunhas arroladas pela parte requerida, anotando-se que as 

arroladas pela parte Autora comparecerão independentemente de 

intimação.

Intimem-se as partes via DJE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66111 Nr: 1769-24.2016.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laerte Mauricio Pereira Eireli - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Ferreira Coelho, Maria Raimunda da 

Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA - 

OAB:11709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisada a petição inicial, este juízo determinou a sua emenda, para que 

a autora justificasse seu pedido de gratuidde judiciária.

Devidamente intimado (a) (s), o (a) (s) autor (a) (s) não providenciou 

(providenciaram) a emenda da inicial, nos termos determinados por este 

juízo.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia do (a) (s) autor (a) (s) em promover o aditamento 

conforme determinado por este Juízo, INDEFIRO A INICIAL e, nos termos 

do artigo 321, parágrafo único, do Novo CPC, julgo EXTINTO o presente 

feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 485, I, do Novo CPC).

Não há condenação em honorários advocatícios.

Com o decurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se, com as baixas necessárias e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79509 Nr: 2715-59.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmarina Tavares dos Santos, IVAILDA 

PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A - MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido contido na referência 33, determinando seja encaminhado 

ofício ao INFOJUD, para obtenção do endereço da Executada e sua 

posterior citação pra integrar o feito.

3ª Vara

Expediente

 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, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, PRONUNCIO os 

acusados EURÍPEDES BORGES DA CUNHA, como incurso nas sanções 

dos artigos 121, §2º, incisos II, III e IV e artigo 344, ambos do código penal 

e JOSÉ DANIEL BARREIRA DA SILVA, nas sanções do artigo 121, §2º, 

incisos II, III e IV, do código penal. Quanto à segregação cautelar, entendo 

que ainda persistem os motivos da prisão preventiva, haja vista a 

gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi (desferiram 

golpes com um pedaço de ripa na vítima por motivo fútil, cometendo o 

crime por meio cruel e meio que dificultou a defesa). Desse modo, nos 

termos do artigo 413, §3º, do Código de Processo Penal, mantenho a 

prisão preventiva dos acusados EURÍPEDES BORGES DA CUNHA e JOSÉ 

DANIEL BARREIRA DA SILVA, com base na garantia da ordem 

pública.Intimem-se, nos termos do artigo 420 do Código de Processo 

Penal.Considerando a nomeação de defensor dativo para defesa de José 

Daniel durante parte da instrução desta primeira fase do procedimento do 

júri, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10 URH’s em favor do advogado Tiago Ferreira 

de Morais – OAB/MT 22.588/O.Transitada em julgado, certifique-se e 

intimem-se as partes para apresentação de rol de testemunhas que irão 

depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), oportunidade em que 

poderão juntar documentos e requerer diligência, no prazo de 05 (cinco) 

dias, consoante determina o artigo 422 do Código Processo 

Penal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45400 Nr: 3130-31.2018.811.0019

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Paulo Ricardo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tamara Soares de Souza - 

OAB:24002/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Conforme certificado pela central de mandados desse juízo, realmente a 

Guia nº 13026, arrecadada em 18/08/2018, no valor de R$ 236,91 

(duzentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), referente ao 

pagamento de diligência ao Oficial de Justiça, foi recolhida imprecisamente, 

pois o processo em questão é isento de pagamento de diligência.

Não sendo devido o recolhimento da diligência em questão, autorizo a sua 

restituição.

Assim, NOTIFIQUE-SE o Funajuris, para os levantamentos devidos na 

conta indicada pelo próprio requerente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43081 Nr: 1892-74.2018.811.0019

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHGeorpLMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Pereira Batista - 

OAB:24433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA DA SILVA COSTA - 

OAB:23320/O

 Vistos.

À vista das razões apresentadas pela causídica Dra. MÔNICA DA SILVA 

COSTA, inscrita na OAB/MT sob o Nº 23320, REVOGO a nomeação 

outrora realizada, de modo que NOMEIO como defensor dativo o Dr. 

ROBSON DUPIM DIAS, inscrito na OAB/MT sob o n.º 14074, para contestar 

a presente ação em favor da requerida LUCENI MARIA DA SILVA.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirto, ainda, que os devidos honorários advocatícios serão 

regularmente arbitrados em sede de sentença.

Promova o devido cadastramento do causídico no Sistema APOLO.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45329 Nr: 3088-79.2018.811.0019

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS consubstanciado em um recurso 

administrativo simplificado formulado pelo douto causídico Dr. José dos 

Santos Neto, regularmente qualificado no feito.

Aduz, em síntese, que solicitou certidões ao cartório distribuidor desta 

unidade judiciária de: i) todos os processos judiciais, findo e em 

andamento, de execução fiscal promovida, contra pessoas físicas e/ou 

jurídicas, pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso; e, ii) todos os 

processos judiciais, findo e em andamento, de execução fiscal promovida, 

contra pessoas físicas e/ou jurídicas, pela União. Contudo, salienta que as 

respectivas certidões encaminhadas não atenderam às suas 

necessidades, vez que inexistem informações acerca do nome do 

contribuinte ou devedor, sendo que ao solicitar a complementação o 

servidor responsável respondeu-lhe negativamente.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Inicialmente, RECEBO a petição inicial para regular processamento.

Ademais, considerando às razões expostas pelo postulante, assim como 

a necessidade de maiores esclarecimentos, DETERMINO que INTIME-SE o 

servidor responsável do cartório distribuidor desta Comarca, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, preste as devidas informações, devendo 

atentar-se as circunstancias narradas pelo requerente.

Intime-se.

Após, torne os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Às providências.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22244 Nr: 314-18.2014.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Geraldo Finco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtra Administradora de Consórcios Ltda, 

Defant & Defant Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:341075/SP, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Vera Lucia 

Sanches Santos - OAB:15.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Rodrigues dos 

Santos - OAB:196.461, MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO - 

OAB:9304, Tobias Piva - OAB:20730-O

 Vistos.

Considerando as razões suscitadas pela demandada VALTRA 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, DETERMINO que INTIME-SE 

DEFANT & DEFANT LTDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos 

autos cópia da decisão de recebimento do referido recurso interposto, 

bem como eventual decisão final, para fins de verificar se fora atribuído 

efeito suspensivo e/ou provimento.

Ultimada a aludida providência, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45255 Nr: 3070-58.2018.811.0019

 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: Leila Campos Macedo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados os presentes autos registrados sob n.º 

3070-58.2018.811.0094 – cód.: 45255.S E N T E N ÇA1.RelatórioTrata-se 

de Ação Previdenciária de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez 

com pedido de tutela antecipada, proposta por LEILA CAMPOS MACEDO, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já 

devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe.Na decisão 

de ref. 5 foi determinada a emenda à inicial.Intimada para se manifestar a 

autora peticionou na ref. 10 requerendo a extinção da presente demanda, 

ante a sua desistência.Por fim, foram os autos remetidos à conclusão. É o 

relatório.2.FundamentaçãoInicialmente, tem-se que até o presente 

momento não houve a citação da parte requerida, assim, não há que se 

falar em ciência do requerido quanto ao pedido de desistência formulado, 

eis que, sequer contestaram o pedido inicial.Nesse sentido dispõe o art. 

485, §§ 4º e 5º, do CPC/15: “(omissis) § 4o Oferecida a contestação, o 

autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”Com efeito, 

diante da desistência do pedido inicial, a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, é medida que se impõe, não sendo necessário ouvir o 

requerido do pedido de desistência em comento, ante a inexistência de 

formação do contraditório.3.Dispositivo“Ex positis”, com fundamento no 

art. 200, parágrafo único, do CPC/15, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA 

exteriorizada pela parte requerente para que surta seus efeitos legais, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.Sem custas, eis 

que DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 98 e 

seus incisos, do CPC. Deixo de fixar condenação a título de honorários 

advocatícios, vez que não houve formação do contraditório. Uma vez 

certificado o transito em julgado da presente sentença, fica desde já 

determinada a remessa dos autos ao arquivo com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45631 Nr: 3237-75.2018.811.0019

 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: Alcino José de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, postergando nova analise para quando da 

chegada do laudo pericial e manifestação das partes.Com efeito, visando 

dar regular processamento ao feito, imperiosa a observância do que 

vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, 

vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito 

com competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que 

visem à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, 

que:I - ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde 

logo, determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação 

de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal;III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes;IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Ademais, infere-se dos presentes autos 

que o direito discutido reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito 

processual mais evidente é a impossibilidade de autocomposição entre as 

partes litigantes, de molde a ser inaplicável o art. 334, do Código de 

Processo Civil.Assim, desde já, pelos fundamentos alhures, NOMEIO como 

perito judicial, independentemente de compromisso, o Dr. RICARDO 

SANCHES PEREIRA, CRM/MT nº 5404 (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23601 Nr: 1054-73.2014.811.0019

 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: JSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdPdOS, JdDdCdPdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 DESPACHO

Vistos.

Considerando a expedição de mandado de averbação de divórcio no 

Registro Civil das Pessoas Naturais, para o Cartório do 2º Ofício do 

Município de Olho D’água das Cunhãs/MA (ref. 41), enviada em 

26/11/2015, há cerca de 3 (três) anos, a fim de cumprir a sentença que 

decretou o divórcio das partes, bem como já ter sido oficiado por diversas 

vezes solicitando informações a respeito do cumprimento do mandado, 

sem qualquer resposta até o momento, DETERMINO que está Secretaria 

diligencie no sentido de obter informações sobre o cumprimento do 

mandado de averbação, para tanto, deverá entrar em contado, via 

telefone, com o Cartório do 2º Ofício do citado Município.

Após, restando negativa a diligência empreendida por esta Secretaria, 

EXPEÇA-SE carta precatória para a Comarca de Olho D’água das 

Cunhãs/MA, a fim de que o Sr. Oficial de Justiça daquela Comarca 

intime-se o Tabelião do Cartório do 2º Ofício, pessoalmente, para que 

cumpra o mandado de averbação do divórcio das partes no Registro Civil 

das Pessoas Naturais.

Caso, seja noticiado o cumprimento do mandado de averbação em 

questão, nada mais requerido remetam-se estes autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33518 Nr: 496-96.2017.811.0019

 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: Luciene Ferreira da Silva, Luiz Carlos Estraviz 

Rodriguez, Marcelo Estraviz Rodrigues, MARINA DA SILVA RODRIGUEZ,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Ramon Rodriguez Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ESTREITO FERREIRA - 

OAB:90825, Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ESTREITO FERREIRA 

- OAB:90825

 Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE SOBREPARTILHA – CPC, art. 669 – formulado pela 

inventariante LUCIENE ALVES FERREIRA e herdeiros LUIZ CARLOS 

ESTRAVIZ RODRIGUEZ e MARCELO ESTRAVIZ RODRIGUES, todos 

devidamente qualificados.

Aduz, em síntese, que existe um saldo remanescente na Conta Corrente 

n° 9.052-2, Agência n° 1116-9, Banco do Brasil S/A, titular falecido 

MARCELINO RAMON RODRIGUEZ CASTRO, razão pela qual não 

conseguiram encerrá-la, pugnando assim pelo rateio igualitário do 

montante entre os herdeiros LUIZ CARLOS ESTRAVIZ RODRIGUEZ, 

MARCELO ESTRAVIZ RODRIGUES e MARINA DA SILVA RODRIGUES, esta 

última representada por causídico diverso.

Acrescentou, ainda, que o montante posteriormente descoberto 

corresponde ao resultado de rendimentos do período entre o extrato 

apresentado quando da petição de primeiras declarações/partilha e 

expedição dos alvarás de liberação dos valores, requerendo, portanto, o 

levantamento e a determinação do encerramento da referida conta 

bancária.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Inicialmente, RECEBO O PEDIDO DE SOBREPARTILHA, com fulcro no art. 

669, inciso II, e art. 670, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil (Lei n. 13.105/2015).

Pois bem. Não havendo óbice ao pleito formulado, sobretudo porque os 

quinhões estão igualmente fracionados aos herdeiros MARINA DA SILVA 

RODRIGUES, LUIZ CARLOS ESTRAVIZ RODRIGUEZ e MARCELO 

ESTRAVIZ RODRIGUES, os quais não tiveram litígios ao longo do 

inventário/partilha, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores 

remanescentes existentes na citada conta, a qual deverá ser 

regularmente encerrada logo após, de modo que HOMOLOGO O FORMAL 

DE SOBREPARTILHA, com fundamento no que dispõe o art. 670, do Código 

de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Intime-se.

Transitada em julgada essa decisão, EXPEÇA-SE os devidos alvarás para 

levantamento dos valores pormenorizadamente indicados, bem como 

proceda aos meios necessários para efetivação das deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26783 Nr: 1151-39.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henio Lima Jardim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3.546/MT/A

 (...) DECLARO REMIDOS 99 (noventa e nove) dias, para os devidos 

efeitos legais/jurídicos.Ademais, considerando que inexistem outros 

institutos/benefícios execucionais a serem declarados nos termos legais, 

DETERMINO a ATUALIZAÇÃO do memorial descritivo de cálculo de pena, 

fazendo-o pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de Penas - MGP, 

diante de sua obrigatoriedade, conforme Provimento n. 19/2013-CGJ, art. 

1.786 da C.N.G.C, bem como Ofício Circular n. 78/2017-GAB1-CGJ.Ato 

contínuo, DETERMINO, ainda, que, remeta os autos, para ciência e 

manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – 

Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - 

e, sucessivamente, ao representante do Ministério Público, que figura/atua 

como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre 

outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e 

CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se 

dará com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei 

n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com URGÊNCIA.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26205 Nr: 935-78.2015.811.0019

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Aparecida da Silva Smak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Smak, representada por Darci Smak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B, Antonio Marcos Lopes - OAB:15837/MT, BRUNO 

CARRARA LIPORI - OAB:77910, Erly de Souza Lima - OAB:14946/MT, 

Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 “Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas 

requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias. (omissis) § 5o A decisão que julgar procedente 

o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. § 

6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o 

procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, 

se necessário.”Com efeito, persistindo dúvidas sobre as contas que a 

parte requerida prestou, sendo impugnadas pela parte requerente, bem 

como cabível a realização de perícia contábil, nos termos do art. 550, §6º, 

do CPC/15, INTIME-SE as partes para manifestarem, no prazo de 10 (dez) 

dias, quanto ao pedido ministerial de realização de perícia contábil, até 

mesmo para que seja estabelecido por deste juízo quanto ao pagamento 

de honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC/15.Após, 

venham-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27886 Nr: 221-84.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro de Oliveira, Hellen Cristina da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 
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OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO BLOQUEIO/PENHORA ONLINE

Vistos.

Defiro o requerido e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo 

de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45427 Nr: 3143-30.2018.811.0019

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Wilson Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando José Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Marcelino Fracarolli - 

OAB:24914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Decido.Inicialmente, o pedido de nomeação de advogado dativo foi 

deferido para representar processualmente a Sra. Maria Rita 

Dias.Outrossim, não foi respeitada a ordem estabelecida pela art. 617 do 

Código de Processo Civil, qual seja: Art. 617. O juiz nomeará inventariante 

na seguinte ordem:I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que 

estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;II - o herdeiro 

que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver 

cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser 

nomeados;III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e 

na administração do espólio;IV - o herdeiro menor, por seu representante 

legal;V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do 

espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;VI - o 

cessionário do herdeiro ou do legatário;VII - o inventariante judicial, se 

houver;VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante 

judicial.Assim, sendo a Sr. Maria Rita Dias cônjuge sobrevivente, casada 

com o falecido ao tempo da morte deste, em obediência a legislação acima, 

deve ser nomeada inventariante.Destarte, determino a intimação da parte 

autora, para que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, retificando 

o polo ativo da ação, ou justificando o motivo pelo qual não requereu a 

nomeação da viúva, Sra. Maria Rita Dias, como inventariante, bem como 

trazendo aos autos procuração outorgada pelo Sr. José Wilson Sias, sob 

pena de ser indeferida a inicial, nos termos do art. 321 do Diploma 

Processual Civil.Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22983 Nr: 753-29.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CESAR BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO BLOQUEIO/ PENHORA ONLINE

Vistos.

DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, até o limite da dívida, conforme 

memória atualizada de ref. 149, e nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada 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 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, ou sendo 

estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da execução, 

desde já DEFIRO o pedido para oficiar ao Detran/MT, a fim de que forneça, 

no prazo de 10 (dez) dias, dados completos do veículo 

YAMAHA/CRYPTON T105E, PLACA KAB 0607, melhor descrito na 

consulta realizada via RENAJUD à ref. 116.

Caso seja informado pelo Detran/MT a existência de credor fiduciário, 

façam-me me os autos conclusos, para análise do pedido de oficiar este 

último.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32296 Nr: 2298-66.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson A Olah Junior ME, Wilson Alberto Olah 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de petitório da parte exequente em que requer a citação editalícia 

da parte executada, de maneira a viabilizar o regular prosseguimento do 

feito.

Pois bem. A citação por edital pressupõe prévio esgotamento das 

diligências necessárias à localização do citando, conforme enuncia o art. 

256, § 3º, do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 256. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se 

infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição 

pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

Com efeito, no caso dos autos pretende a parte exequente ver levada a 

efeito a citação ficta sem sequer ter formulado qualquer pleito no sentido 

de localização da parte executada por requisição do juízo, o que 

entremostra a inviabilidade de deferimento de tal pedido.

Diante disso, determino seja realizada consulta de endereço do perito via 

sistema BACENJUD, e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

detalhamento de ordem judicial de requisição de informações e as 

respostas.

Expeça-se carta de citação nos endereços encontrados.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28990 Nr: 613-24.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RARdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO BLOQUEIO/PENHORA ONLINE

Vistos.

Defiro o requerido e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo 

de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38490 Nr: 2790-24.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Calgaro, Vagleiser de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, proposto 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO, em face de MARCIO 

CALGARO e VAGLEISER DE LIMA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Recebida a inicial (ref. 05), fora determinada a citação dos executados, 

contudo, restaram infrutíferas, motivo pelo qual a exequente requereu 

pesquisa de endereço nos sistemas INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD, SIEL 

e INFOSEG (ref. 55).

É o relatório.

Decido.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO a busca pelos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD e INFOSEG, nesta ordem, com a finalidade de 

averiguar o endereço atualizado da parte executada, e, em caso positivo, 

DETERMINO a citação dos executados, nos moldes da decisão inicial.

Por outro lado indefiro o pedido de pesquisa de endereço no sistema 

RENAJUD, eis que o citado sistema não possibilita a busca de endereço, 

bem como INDEFIRO também a busca pelo sistema SIEL, pois não consta 

nos autos os dados necessários para a pesquisa, sendo eles o nome da 

mãe e data de nascimento do executado.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42014 Nr: 1282-09.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin LTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rene Gomes de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO BLOQUEIO/PENHORA ONLINE

Vistos.

Defiro o requerido e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo 

de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, ou sendo 

estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da execução, 

desde já DEFIRO o pedido de consulta através do sistema RENAJUD, 

realizando-se constrição em eventuais veículos existentes em nome do 

executado.

No mais, INDEFIRO por ora o pedido de consulta no sistema INFOJUD, uma 

vez tal mecanismo importa em quebra do sigilo fiscal dos executados, 

devendo, portanto, ser utilizado como ultima ratio.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28037 Nr: 273-80.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelisane da Silva Aldrighi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Salma Elias Eid Serigato - 

OAB:30998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO BLOQUEIO/ PENHORA ONLINE

Vistos.

Trata-se de petitório em que a parte Exequente pugna pela penhora de 

bens da parte executada, passíveis de restrição judicial via BACENJUD e 

RENAJUD.

Incialmente, tendo em vista a ordem preferencial para a realização de 

penhora que estatui o artigo 835 do novo CPC, imperiosa a observação da 

referida ordem.

Posto isto, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, até o limite da dívida, 

conforme memória atualizada de ref. 142, e nesta oportunidade, anexo a 

esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada 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 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, ou sendo 

estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da execução, 

desde já DEFIRO o pedido de consulta através do sistema RENAJUD, 

realizando-se constrição em eventuais veículos existentes em nome da 

parte executada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44754 Nr: 2809-93.2018.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sancarlo Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederico Pereira Oléa - 
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OAB:195970/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cientificada a tempestividade, bem como devidamente emendada a inicial, 

recebo os embargos à execução para discussão.

Remetam-se os autos à embargada para manifestar em 30 (trinta) dias, 

conforme artigo 17, da LEF.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45412 Nr: 3135-53.2018.811.0019

 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: Ginaura Gomes Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte Requerente, 

ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse 

momento processual, postergando nova analise para quando da chegada 

do laudo pericial e manifestação das partes.Com efeito, visando dar 

regular processamento ao feito, imperiosa a observância do que vaticina a 

Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos: Art. 

1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito com 

competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que visem 

à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença 

e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, que:I - ao 

despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, 

determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de 

perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal;III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes;IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Ademais, infere-se dos presentes autos 

que o direito discutido reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito 

processual mais evidente é a impossibilidade de autocomposição entre as 

partes litigantes, de molde a ser inaplicável o art. 334, do Código de 

Processo Civil.Assim, desde já, pelos fundamentos alhures, NOMEIO como 

perito judicial, independentemente de compromisso, o Dr. RICARDO 

SANCHES PEREIRA, CRM/MT nº 5404(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45230 Nr: 3061-96.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Gomes Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Neves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Núcleo de Tapurah - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astor Beskow - 

OAB:46561/PR

 DESPACHO

Vistos.

Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 260 do CPC.

 Portanto, DESIGNO AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA para o dia 27 de março de 

2019, às 13h30min.

Cumpra-se conforme deprecado, faça-se, pois, a constatação 

necessária, podendo a segunda via ou sua cópia servir de mandado e 

contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na CNGC/MT.

Cite-se e intime-se.

Após, devolva-se com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26440 Nr: 1029-26.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANdA, SMNdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento de ref. 125, ante as inúmeras diligências, sem êxito, 

na busca de bens passíveis de penhora." (20080020025725AGI, Relator 

LECIR MANOEL DA LUZ, 5ª Turma Cível, julgado em 17/09/2008, DJ 

25/09/2008 p. 81)

Destarte, proceda-se à consulta ao INFOJUD (Receita Federal) para 

fornecer a este juízo cópia das últimas declarações de renda da parte 

executada.

A Secretaria zelará pelo sigilo do processo, procedendo-se anotação na 

capa processual, sendo permitido apenas à parte exequente consulta e 

vistas.

 Cumpra-se as disposições nos artigos 476 e 477 da CNGC. Após, a 

documentação deverá ser destruída.

Após vistas à parte exequente, com ou sem manifestação,

 conclusos, ficando desde já alertada a parte que a falta de manifestação 

poderá ensejar a extinção do referido processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24719 Nr: 400-52.2015.811.0019

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Santos Lessa, JULIANO DA SILVA 

SANTOS, EDVALDO ANTONIO TIMOTEO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Frange Júnior - 

OAB:6.218/MT

 Vistos.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, DETERMINO a intimação das partes, 

sobre o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso que manteve a sentença de extinção do feito.

No mais, proceda-se ao levantamento da caução oferecida pela parte 

requerente para a concessão da liminar.

 Após, arquive-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28989 Nr: 612-39.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Aparecida Barbosa-MEI, João Vicente 

da Silva, Cleide Aparecida Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, proposto 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO, em face de CLEIDE 

APARECIDA BARBOSA MEI, “JC UTILIDADES”, JOAO VICENTE DA SILVA e 

CLEIDE APARECIDA BARBOSA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Recebida a inicial (ref. 05), fora determinada a citação dos executados, 

contudo, restaram infrutíferas, motivo pelo qual a exequente requereu 
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pesquisa de endereço nos sistemas INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD, SIEL 

e INFOSEG (ref. 66).

É o relatório.

Decido.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO a busca pelos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD e INFOSEG, nesta ordem, com a finalidade de 

averiguar o endereço atualizado da parte executada, e, em caso positivo, 

DETERMINO a citação dos executados, nos moldes da decisão inicial.

Por outro lado indefiro o pedido de pesquisa de endereço no sistema 

RENAJUD, eis que o citado sistema não possibilita a busca de endereço, 

bem como INDEFIRO também a busca pelo sistema SIEL, pois não consta 

nos autos os dados necessários para a pesquisa, sendo eles o nome da 

mãe e data de nascimento do executado.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35354 Nr: 1304-04.2017.811.0019

 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: Aparecida de Fátima Caria Avelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido da parte autora de ref. 83, determino a implantação do 

benefício concedido na sentença de ref. 75, transitada em julgado 

conforme certidão de ref. 82, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia 

de atraso até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Oficie-se conforme requerido.

 Após a implantação do benefício em questão, INTIME-SE a parte autora 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se os autos.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45506 Nr: 3161-51.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino, Vandalucy Oliveira Carvalho 

Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Duarte Barnes - 

OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 260 do NCPC.

Faça-se, pois, as diligências necessárias, no sentido de promover a 

penhora, avaliação, remoção e depósito dos bens objeto da deprecada, 

podendo a segunda via ou sua cópia servir de mandado e contrafé. 

Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na CNGC/MT, 

Capítulo VII, Seção 3.

Antes, porém, oficie-se o juízo deprecante para que informe quem ficará 

como depositário dos bens em questão, considerando que não há espaço 

físico neste Fórum.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Após, devolva-se a presente missiva ao juízo deprecante com nossas 

homenagens.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27159 Nr: 1288-21.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. Das Chagas Transportes ME, Francélio 

Alves das Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira Diniz - 

OAB:16.355/MT, Nilton Flávio Ribeiro - OAB:3.080-A/MT

 DECISÃO BLOQUEIO/ PENHORA ONLINE

Vistos.

Trata-se de petitório em que a parte Exequente pugna pela penhora de 

bens da parte executada, passíveis de restrição judicial via BACENJUD e 

RENAJUD.

Incialmente, tendo em vista a ordem preferencial para a realização de 

penhora que estatui o artigo 835 do novo CPC, imperiosa a observação da 

referida ordem.

Posto isto, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, até o limite da dívida, 

conforme memória atualizada de ref. 60, e nesta oportunidade, anexo a 

esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimado 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 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, ou sendo 

estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da execução, 

desde já DEFIRO o pedido de consulta através do sistema RENAJUD, 

realizando-se constrição em eventuais veículos existentes em nome da 

parte executada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45033 Nr: 2941-53.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Tarciso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 DESPACHO

Vistos.

Em atenção à certidão de ref. 23, a qual informou que até o momento não 

houve qualquer manifestação do advogado dativo Dr. DIOGO PEREIRA 

BATISTA, inscrito na OAB/MT sob o Nº 24433-O, REVOGO a nomeação 

outrora realizada. Assim, NOMEIO como defensora dativa a Dra. MARCIA 

CAMPOS LUNA, inscrita na OAB/MT sob o n.º 12418-O, para que defenda 

os interesses do requerido CLEITON TARCISO DA SILVA, nos termos do 

art. 14 da Lei nº 1.060/50 com advertência do disposto no art. 34, XII, da 

Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirto, ainda, que os devidos honorários advocatícios serão 

regularmente arbitrados em sede de sentença.

Promova o devido cadastramento do causídico no Sistema APOLO.

Intime-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29766 Nr: 888-70.2016.811.0019

 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: RBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFdCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia de Freitas Colli - 

OAB:16044/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23.765/MT

 DESPACHO

Vistos.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto 

apresentação do relatório psicossocial (ref. 172), bem como quanto a aos 

requerimentos de refs. 177/178.

Após, tornem os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25599 Nr: 730-49.2015.811.0019

 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: Edite Luiza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Norberto Rossett

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Toni Fernandes Sanches - 

OAB:19.529-MT

 Vistos.

Não havendo óbice ao pleito, sobretudo porque comprovado a atualização 

das matrículas, DETERMINO que seja expedido mandado de averbação 

para a devida transferência do título em questão, pagos os impostos e 

emolumentos devidos, na forma da lei.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22279 Nr: 341-98.2014.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genair Marques Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nara Cavalcanti Sellmer - 

OAB:2140763

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento da sentença proposta por 

GENAIR MARQUES DIAS em face de Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Ante a inércia do executado, mesmo devidamente intimado, foi 

determinada a expedição de RPV, que se encontra acostada às refs. 

162/163.

 O executado comunicou a quitação da referida RPV – ref. 169.

À ref. 168 a exequente pugnou pela liberação dos valores depositados 

nos autos, sendo o alvará judicial expedido em seu favor – ref. 170.

É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente, havendo notícias que o pagamento foi 

efetivado, tem-se como imperioso o reconhecimento de extinção do feito 

pela satisfação da obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

cumprimento de sentença proposto em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC/15.

 Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos 

pendentes de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as 

baixas necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44651 Nr: 2755-30.2018.811.0019

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Paulo Ricardo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tamara Soares de Souza - 

OAB:24002/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) É o breve relatório. Passo a decidir. 2.FundamentaçãoA presente 

demanda deve ser extinta, tendo em vista que houve a perda 

superveniente do objeto. Compulsando os autos, verifico que a Secretaria 

deste juízo abriu vista ao Ministério Público no último dia do evento em 

questão, bem como quando o feito retornou e veio concluso para este 

gabinete, a data do evento já havia passado. Por esse viés, ressoa nítida 

a falta do interesse processual, tendo em vista que a presente demanda 

não se mostra útil a “propiciar ao demandante o resultado favorável 

pretendido”, uma vez que não há mais evento a ser realizado, implicando, 

dessa forma, na própria extinção do feito sem resolução de 

mérito.3.Dispositivo“Ex positis”, tendo em vista a falta de interesse 

processual, não resta alternativa senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. CIÊNCIA ao Ministério Público.Após o trânsito em 

julgado da sentença, ao arquivo com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43722 Nr: 2283-29.2018.811.0019

 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: VFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:OAB/MT 9.110, Tobias Piva - OAB:20730-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO TENÓRIO DOS 

SANTOS - OAB:23996/O

 DESPACHO

Vistos.

Considerando que a sentença homologatória transitou em julgado, 

conforme certidão de trânsito em julgado de ref. 36, e que não houve até o 

momento qualquer pedido de cumprimento de sentença, bem como na ref. 

47 o requerido informou o cumprimento integral do acordo, REMETAM-SE 

estes autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31887 Nr: 2086-45.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Das Dores Santos de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.
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MARIA DAS DORES SANTOS DE JESUS, já qualificada nos autos, vem por 

meio de advogada constituída, propor cumprimento de sentença em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, a qual poderá impugnar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, ficando ciente desde já 

que, findo prazo legal, os autos retornarão automaticamente à secretaria.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, já em caso negativo, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal competente, nos 

termos do art. 910, §1º, do CPC/15;

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42880 Nr: 1767-09.2018.811.0019

 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: Maria José dos Santos Farias, Alan Santos Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, 

verifica-se a necessidade de aferir sua capacidade para praticar atos da 

vida civil. Neste sentido, designo audiência para entrevista do interditando 

consoante preconiza o art. 751 do CPC, para o dia 27 de março de 2019, 

às 15h30min, CITE-SE e INTIME-SE o interditando para 

comparecimento.Sem prejuízo das determinações acima, intime-se a 

equipe multidisciplinar forense, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

qual poderá ser prorrogado caso necessário, elabore laudo psicossocial, 

a fim de aferir a capacidade do interditando para praticar atos da vida civil, 

nos moldes do art. 753 do CPC. Ciência ao Ministério Público.Intime-se a 

requerente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43341 Nr: 2031-26.2018.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lucas Dias Batista, representado por Maurina Dias 

Cirilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Batista do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willy Alberto Heitmann Neto - 

OAB:20763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de petitório acostado aos autos pela parte requerente com pedido 

de penhora online a ser realizada em ativos financeiros de titularidade da 

parte executada, eventualmente existentes em conta bancária.

Inicialmente, é importante ressaltar que as cooperativas de créditos 

passaram a integrar recentemente o sistema BACENJUD, tornando-se 

desnecessária a expedição de ofício para tais instituições.

Posto conseguinte, saliento que a penhora online de ativos em nome da 

parte devedora é perfeitamente cabível com o fito de alcançar a 

satisfação integral do débito exigido, mormente porque dentro da ordem 

preferencial legalmente prevista (art.835, I, do CPC), o dinheiro (seja ele 

em espécie ou em aplicação em instituição financeira) encontra-se em 

primeiro lugar.

Desta feita, DEFIRO a penhora online, do montante solicitado e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado por meio de advogado, ou, na falta deste pessoalmente, para fim 

de cumprimento no disposto no art. 841, “caput”, do Código de Processo 

Civil.

 Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38760 Nr: 2927-06.2017.811.0019

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Porto dos 

Gauchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanildo de Oliveira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Vistos.

Considerando que a irresignação ministerial foi julgada e desprovida pelo 

E. Tribunal de Justiça, inclusive que as deliberações exaradas no presente 

incidente foram devidamente cumpridas, DETERMINO o arquivamento do 

feito, com as baixas, anotações e translados de estilo, com fulcro no 

Capítulo VII, Seção 35, arts. 1.684, §3° da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC - Foro Judicial 

(Provimento n. 41/2016-CGJ).

Sem prejuízo disso, RATIFICO os honorários outrora arbitrados ao 

Advogado regularmente nomeado Dr. ELCIO LIMA DO PRADO, OAB-MT 

sob o nº 4757, devendo expedir a respectiva certidão.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29142 Nr: 652-21.2016.811.0019

 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: Marcos Fernando Elliott Bertinati, representado por 

Valdete Elliott

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento da sentença proposta por 

MARCOS FERNANDO ELLIOTT BERTINATI em face de Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Ante a inércia do executado, mesmo devidamente intimado, foi 

determinada a expedição de RPV, que se encontra acostada às refs. 

106/107.

 O executado comunicou a quitação da referida RPV – ref. 112.

À ref. 114 a exequente pugnou pela liberação dos valores depositados 

nos autos, sendo o alvará judicial expedido em seu favor – ref. 116.

É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente, havendo notícias que o pagamento foi 

efetivado, tem-se como imperioso o reconhecimento de extinção do feito 

pela satisfação da obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 
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cumprimento de sentença proposto em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC/15.

 Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos 

pendentes de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as 

baixas necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26176 Nr: 923-64.2015.811.0019

 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: ALTAMIR CAPPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, Guilherme 

Santos Lessa, EDVALDO ANTONIO TIMOTEO ROCHA, JULIANO DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Matheus de França 

Guerra - OAB:10082/MT, Fernando Mascarello - OAB:11726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, INDEFIRO, por ora, o pedido 

de conversão de entrega de coisa certa em execução de quantia 

certa.Assim, RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito 

especial do artigo 523 e seguintes do CPC.INTIME-SE a parte executada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a 

sentença proferida nos autos (art. 536 do Código de Processo Civil). 

Deverá constar no mandado de intimação ordem para BUSCA E 

APREENSÃO do bem objeto da execução, que deverá ser de logo 

cumprido caso decorrido o prazo supra sem a comprovação do 

adimplemento espontâneo da obrigação, nos termos do art. 538, do Código 

de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015).No mesmo prazo acima deverá o 

executado pagar o débito referente aos honorários advocatícios e multa, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º, do 

CPC.Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário e a entrega 

de coisa certa, a parte executada poderá impugnar a execução no prazo 

ordinário de 15 (quinze) dias, nos próprios autos, na forma do artigo 525 

do CPC.Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.Se acaso 

superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou rejeitadas as 

arguições da executada, certifique-se e intime-se a parte exequente para 

atualizar o cálculo, bem como requerer o que entender de 

direito.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36720 Nr: 1926-83.2017.811.0019

 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: Jaira Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido da parte autora de ref. 83, determino a implantação do 

benefício concedido na sentença de ref. 75, transitada em julgado 

conforme certidão de ref. 45, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia 

de atraso até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Oficie-se conforme requerido.

 Após a implantação do benefício em questão, INTIME-SE a parte autora 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se os autos.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32590 Nr: 2464-98.2016.811.0019

 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: Tatiane Soares da Silva Mees

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Roberto Mees

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso-Núcleo de Lucas do Rio Verde - OAB:

 DECISÃO

Vistos.

TATIANE SOARES DA SILVA MEES, já qualificada nos autos, vem por meio 

de advogada constituída, propor cumprimento de sentença em face de 

MARCELO ROBERTO MEES.

RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 523 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte executada, para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º, do CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, a parte 

executada poderá impugnar a execução no prazo ordinário de 15 (quinze) 

dias, nos próprios autos, na forma do artigo 525 do CPC.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para atualizar o cálculo, bem como requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25692 Nr: 759-02.2015.811.0019

 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: Evandro Batista Gianezini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hassuda Comércio e Atacadista e 

Representações LTDA ME, Carlos Ernesto Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Avansini Carnelos - 

OAB:0.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ulisses Duarte Júnior - 

OAB:7459-A/MT, Vanderlei Nezzi - OAB:8452/MT

 Vistos.

Inicialmente, ressalto que as devidas informações foram regularmente 

prestadas ao E. Tribunal de Justiça, conforme anexo o recebimento do 

Ofício n. 23-2018-GAB-PG.

Ademais, cumpra-se integralmente a decisão de ref. 75.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45557 Nr: 3189-19.2018.811.0019

 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): Thaiane Fernanda Marinotti Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores da 

espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na 

inicial expedindo-se o competente mandado, com o bem deverão ser 

entregues os seus respectivos documentos, devendo o bem ser 

depositado em mãos de um de seus representantes listados na inicial, que 

será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, conforme 

requerido pelo autor, mediante auto circunstanciado, especificando o 

estado do veículo, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término 
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do prazo de 05 dias, para que o requerido pague a dívida pendente 

descrita na inicial, mais custas, despesas e honorários advocatícios. Após 

o cumprimento da medida, CITE-SE a requerida para apresentar 

contestação em 15 (quinze) dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 05 (cinco) dias, hipótese em que o bem lhe será restituído 

livre do ônus. Caso não efetue o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.Para efeito de pagamento da dívida pendente no 

prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor total do 

débito.Proceda-se ao bloqueio de circulação via RENAJUD. Defiro os 

benefícios do artigo 212, §1º e 2º, do Código de Processo Civil, bem como 

caso seja necessário poderá ser requisitada força policial.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29155 Nr: 656-58.2016.811.0019

 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: Delcides Gadote

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Considerando o pedido formulado pela requerente à ref. 114, compulsando 

os autos verifico a inexistência de decisão deferindo a tutela antecipada, 

principalmente na sentença de mérito.

 Portanto, INDEFIRO o requerimento do autor, pois não houve a concessão 

da tutela antecipada.

Assim, após certificado o trânsito em julgado, deverá o requerente, caso 

queira, apresentar o devido cumprimento da sentença para requerer a 

implantação do benefício.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43854 Nr: 2344-84.2018.811.0019

 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: Adelson da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - OAB:10914, 

Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, postergando nova analise para quando da 

chegada do laudo pericial e manifestação das partes.Com efeito, visando 

dar regular processamento ao feito, imperiosa a observância do que 

vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, 

vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito 

com competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que 

visem à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, 

que:I - ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde 

logo, determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação 

de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal;III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes;IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Ademais, infere-se dos presentes autos 

que o direito discutido reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito 

processual mais evidente é a impossibilidade de autocomposição entre as 

partes litigantes, de molde a ser inaplicável o art. 334, do Código de 

Processo Civil.Assim, desde já, pelos fundamentos alhures, NOMEIO como 

perito judicial, independentemente de compromisso, o Dr. DANILO DA 

SILVEIRA GUERRA, CRM/MT nº 8075,(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29170 Nr: 664-35.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. D. Terraplanagem e Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Green Line Enhenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:7.303-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

DEFIRO o postulado de ref. 69, sendo assim, determino seja realizada 

busca via INFOJUD de eventual endereço de GREEN LINE ENGENHARIA 

LTDA.

 Aportando novo endereço, reitere-se a tentativa de citação do executado, 

nos termos da decisão de ref. 5.

Caso contrário, restando infrutífera a busca, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para 

prosseguimento do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 24934 Nr: 493-15.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiana M. da Silva Hennig -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:3900MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de busca de endereço das executadas, para tanto, 

DETERMINO que seja realizada consulta via sistema BACENJUD, e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o detalhamento de ordem judicial de 

requisição de informações e as respostas.

Expeça-se carta de citação nos endereços encontrados.

Caso reste infrutífera a busca de endereço deferida acima, façam-me os 

autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados pelo 

exequente à ref. 57.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27885 Nr: 220-02.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deyvid Batista, Adriana Flor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609/O, 

JEFFERSON WEISS - OAB:17628/O, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Toni Fernandes Sanches - 

OAB:19.529-MT

 DECISÃO BLOQUEIO/PENHORA ONLINE

Vistos.

Defiro o requerido e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo 

de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 740 de 792



indisponibilizados.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31644 Nr: 1954-85.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vieira Bispo, Elizeu dos Reis Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO BLOQUEIO/PENHORA ONLINE

Vistos.

Defiro o requerido e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo 

de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41634 Nr: 1066-48.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Mesnerovicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS MARCELINO 

FRACAROLLI - OAB:24914/O

 INTIMAR o advogado Douglas Marcelino Fracarolli, para tomar ciência da 

nomeação para patrocinar os interesses do acusado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43466 Nr: 2105-80.2018.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Augusto Pereira da Silva e outro, representados 

por Jocélia Pereira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999

 INTIMAR o advogado Agnaldo Valdir Pires, para tomar ciência da 

nomeação nestes autos, para patrocinar os interesses dos infantes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44985 Nr: 2914-70.2018.811.0019

 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: Roberto Gonçalves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados que o médico perito 

nomeado agendou o dia 15/12/2018, às 14:00 horas no Hospital Municipal 

de Porto dos Gaúchos pra arelização da perícia médica.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38298 Nr: 2686-32.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Triches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDECIR TRICHES, Cpf: 02819254101, 

Rg: 93807, Filiação: Nerpe Runoff Triches e Vilmar Antonio Triches, data 

de nascimento: 18/06/1988, brasileiro(a), natural de Palmas Sola-SC, 

solteiro(a), operador de máquinas, Telefone 6698444-7476. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.Trata-se de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO SÚMARIO 

- proposta pelo Ministério Público em desfavor de VALDECIR TRICHES, 

como incurso nas sanções do art. 306, §1º, II, da Lei n. 9.503/97 (Código 

de Trânsito Brasileiro).Recebida a denúncia à ref. 4, determinou-se a 

citação do acusado, a qual restou infrutífera, inclusive, no endereço 

informado/diligenciado pelo Parquet – ref. 24, conforme se extrai das 

certidões de refs. 12 e 32.Instado, o Ministério Público requereu a citação 

via edital do réu, conforme parecer de ref. 35.É O RELATÓRIO DO 

NECESSÁRIO.Inicialmente, registro que este Magistrado subscrevente 

realizou diversas pesquisas nos sistemas integrados/conveniados ao 

Poder Judiciário, contudo, não logrou êxito em obter o endereço atualizado 

do acusado, conforme extratos anexos.Portanto, considerando que todas 

as tentativas de localização do réu restaram inexitosas, DEFIRO o pedido 

contido na cota ministerial de ref. 35, pelo que DETERMINO a CITAÇÃO 

POR EDITAL do acusado VALDECIR TRICHES, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 361, do Código de Processo 

Penal.Cientifique-se o Ministério Público.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, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 18 de dezembro de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43081 Nr: 1892-74.2018.811.0019

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHGeorpLMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Pereira Batista - 

OAB:24433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:14074/MT

 INTIMAR o advogado Robson Dupim Dias, para tomar ciência da 

nomeação, para constestar a presente ação, em favor da requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45111 Nr: 2989-12.2018.811.0019

 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): Valdenir Aparecido Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/SP, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados da certidão da 

oficiala de justiça para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26375 Nr: 1006-80.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rodrigues de Almeida, Sonia 

Maria Pereti de Almeida, Ronaldo Alberico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B MT

 Certifico que intimo o exequente, através de seu advogado, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência da oficiala de justiça 

referente ao ato de intimação dos executados, conforme requerido na 

petição de ref.158. Para tanto, o mesmo deve acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32138 Nr: 2213-80.2016.811.0019

 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: Valdecy Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Ramos dos Santos Representado por 

Valdirene Ramos Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine de Góis Conradi - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 INTIMAR o advogado FERNANDO DO NASCIMENTO MELO, para tomar 

ciência da nomeação nestes autos, para patrocinar os interesses do 

requerido.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-68.2015.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DELFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA OAB - MT10296/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010045-68.2015.8.11.0017. REQUERENTE: JOSE SOARES DELFINO 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Na forma do artigo 523, do CPC, 

intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver. Transcorrido o prazo assinalado, sem o 

pagamento voluntário, nos termos do art. 525, do CPC, iniciará o prazo de 

15 (quinze) dias para que o Executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Fica a 

parte Executada advertida que, não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo estipula, o débito será acrescido de multa de dez por cento. 

Intime-se. Cumpra-se. São Félix do Araguaia – MT, 07 de Dezembro de 

2018. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145204 Nr: 2003-64.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marta da Silva Milhomem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setuba 

Milhomem - OAB:23.325-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 14:00 horas-MT. Assim, 

que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 2441 Nr: 443-83.2001.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público em São Félix do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abi Roque de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6.456-A

 Vistos em sentença.

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes propostos 

por ABI ROQUE DE LIMA e Outros em face da r. sentença proferida às fls. 

579/584 verso.

Às fls. 585/591, aportou-se o presente recurso alegando a existência de 

omissão/obscuridade na sentença objurgada, que terminou por julgar 

procedente o pedido ministerial de condenação às sanções do art. 12, III 

da Lei n. 8429/92 (Improbidade Administrativa).

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentados pelo membro 

do Ministério Público, manifestando pela improcedência do recurso. (fls. 

595/600).

Relatei o necessário. Decido.

Os pedidos do embargante não merecem acolhimento.

Compulsando os autos, é mister o conhecimento dos presentes embargos, 

uma vez que são tempestivos. (fl. 594).

Antes de analisar os referidos embargos, importante tecer algumas 

ponderações acerca do instrumento processual denominado “Embargos 

Declaratórios com efeitos Infringentes”.

Sobre o instrumento processual dos embargos de declaração ensina 

Humberto Theodoro Júnior:

“Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os 

embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da 

sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no conteúdo do 

julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou 

contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 
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tanto não se destina esse remédio recursal.” (JÚNIOR, Humberto 

Theodoro. Curso de Direito Processual Civil - Volume I. 43ª Ed. Ed. 

Forense: Rio de Janeiro, 2005. pg. 660) (grifei).

Sobre a matéria, ensina Elpídio Donizetti:

“Em princípio, são incabíveis embargos declaratórios para rever decisão 

anterior; para reexaminar ponto sobre o qual há houve pronunciamento, 

com inversão, por conseqüência, do resultado final do julgamento. 

Todavia, sobretudo na hipótese de suprimento de omissão, pode ocorrer – 

excepcionalmente – de a integração do julgado mudar sua decisão final. É 

o que a doutrina denomina de embargos de declaração com efeitos 

modificativos ou infringentes. (...) ‘a jurisprudência dos tribunais admite os 

embargos declaratórios com objetivo infringente em casos teratológicos, 

como (a) o erro manifesto na contagem de prazo, tendo por conseqüência 

o não conhecimento de um recurso, (b) a não inclusão do nome do 

advogado da parte na publicação da pauta de julgamento, (c) o julgamento 

de um recurso como se outro houvesse sido interposto, (d) os erros 

materiais de toda ordem etc.’ (in: Curso Didático de Direito Processual Civil. 

16.ª Ed. Ed. Atlas. Pg. 765)” (grifei).

 Desta forma, é cristalina a possibilidade de propositura de embargos de 

declaração com efeitos modificativos, apenas quando a sentença for 

teratológica, ou seja, causar prejuízo à parte por questões imotivadas 

geradas através de erro crasso do julgador.

Outrossim, a r. sentença enfrentou todas as questões e encontra-se 

suficientemente fundamentada, inexistindo omissão ou obscuridade.

 Em verdade, busca o embargante a rediscussão da matéria de fundo da 

decisão, com o intuito de reverter o julgado e obter uma decisão favorável 

aos seus interesses, situação essa que não se admite em sede de 

embargos declaratórios, mas de recurso próprio com o escopo em se 

modificar a decisão.

Pois, embargos de declaração, para obterem sucesso, devem se restringir 

às hipóteses previstas no art.1022 e seguintes do Código de Processo 

Civil, mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali 

enumerados.

Sobre esse assunto, vale ressaltar que somente em hipóteses 

excepcionais terão efeito modificativo (rectius, infringente), vale dizer 

naquelas em que o suprimento da omissão, da obscuridade ou da 

contradição apontadas acarretar “a inversão do desfecho consagrado no 

pronunciamento originário” (ARAKEN DE ASSIS. “Manual dos Recursos”, 

Editora Revista dos Tribunais,, 2007, p. 628).

Assim, o não provimento deste Recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada, pelo reexame 

da matéria.

Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores da via 

recursal aclaratória, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos 

de Declaração.

Neste sentido, é a jurisprudência, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – JUNTADA DE 

DOCUMENTOS – PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO -Os 

embargos do devedor em caso de apelação, e desacompanhados dos 

autos principais, devem ser instruídos com a cópia reprográfica de 

documentos essenciais para que se possa verificar a procedência das 

alegações pleiteadas no mencionado recurso no momento de seu 

julgamento pelo Tribunal, de modo que constem no processo elementos 

imprescindíveis que permitam a sua correta análise. -Preclusão da fase 

processual de juntada de documentos. Indevido acostamento de 

documentos em sede de embargos de declaração. Os Embargos de 

Declaração não se prestam a alterar o julgamento de uma lide, não 

devendo rediscutir o seu mérito. Só em casos excepcionais na ocorrência 

de equívoco e não havendo no ordenamento jurídico outro recurso, os 

embargos declaratórios possuem caráter infringente. -Ausência de 

contradição. -Embargos de declaração improvidos .” [g.n].

Por fim, por não observar na sentença proferida às fls. 579/584 verso, 

qualquer omissão, obscuridade ou contradição necessária à alteração no 

referido momento processual, tampouco qualquer teratologia que enseje a 

recepção do efeito infringente nos embargos de declaração, torna-se 

impositiva a improcedência dos embargos de fls. 585/591.

 DISPOSITIVO.

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos da fundamentação, recebo os 

presentes embargos, uma vez que tempestivos e no mérito rejeito os 

presentes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se integralmente a sentença de fls. 579/584 verso.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145204 Nr: 2003-64.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marta da Silva Milhomem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setuba 

Milhomem - OAB:23.325-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Outrossim, o autor sequer mencionou em que residiria o periculum in 

mora, requisito necessário a concessão da liminar, limitando-se ao pedido 

genérico de concessão da medida. Destarte, não vislumbro perigo de 

dano, até mesmo porque, ao menos em sede de cognição sumária, a 

autora tinha conhecimento das clausulas contratuais às quais estava 

aderindo, tendo reclamado por revisão, somente após mais de dois anos 

da celebração do contrato.Posto isso, sem maiores delongas, INDEFIRO O 

PEDIDO de tutela de urgência como formulado.Tendo em vista a instalação 

do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca e 

analisando o objeto e a fase processual dos presentes autos, nos termos 

do artigo 3º, § 2º, do CPC, que consagra o princípio de promoção pelo 

Estado da solução por autocomposição, bem como amparo na Resolução 

125/2010 do CNJ, remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de 

convidar às partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão 

de mediação a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para oportunizar 

lhes a conciliação. Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação, inclusive expedindo Carta Precatória 

para o convite das partes, se necessário.Cite-se e intimem-se, devendo 

as partes requeridas esclarecerem, no prazo de 10 dias, sobre eventual 

desinteresse na tentativa de conciliação.Restando infrutífera a tentativa de 

conciliação, dê-se vida ao comando do art. 335 do NCPC, devendo a parte 

requerida apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias da 

realização da audiência ora designada, sob pena de, não o fazendo, ser 

considerada revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor.Após, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação.Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141076 Nr: 3120-27.2017.811.0017

 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: Joaquim Rodrigues Maecdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de ação previdenciária para a concessão de 

Aposentadoria por Idade Rural proposta por Joaquim Rodrigues Macedo.A 

Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício. Seguiu-se o oferecimento 

de impugnação à contestação.Pois bem. O processo está 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. Quanto a 

prejudicial de mérito. Nas relações previdenciárias progressivas a 

incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do direito.(....) 

Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 07/03/2019 as 17:20 hrs (MT). Intime-se a causídica da parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o rol de testemunhas 

que pretende ouvir na audiência. Deve ainda ser advertida para que 

proceda em conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do 

Código de Processo Civil, cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas 

por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada. 

Intime-se pessoalmente o autor para comparecer na audiência na data 

designada, nos termos do artigo 385 do CPC. Intime-se a Autarquia 

requerida. Cumpra-se. Às providências.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137203 Nr: 622-55.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Guida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão do benefício de pensão 

por morte.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, decorreu o prazo para apresentação de impugnação à 

contestação pela parte autora.

Pois bem. O processo está 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.

Não há preliminares, porém presente a prejudicial de mérito arguida pela 

parte requerida, consubstanciada na alegação da prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

nos termos do art. 103, parágrafo único da Lei nº. 8.213/91.

Reputo que não há que se falar em prescrição quinquenal do fundo de 

direito, conforme súmula nº. 85 do STJ.

Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão 

por morte, quais sejam, a qualidade de segurado do “de cujus” e a 

condição de dependente da parte autora.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 28/03/2019 as 13:45 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146790 Nr: 3000-47.2018.811.0017

 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: Rosa Oliveira Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145152 Nr: 1964-67.2018.811.0017

 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: Terezinha Casimiro de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerly Joana Carbonera - 

OAB:17107/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146862 Nr: 3049-88.2018.811.0017

 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: Terezinha Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, denota-se que o comprovante de endereço 

juntado às fls, 08-verso é referente ao ano de 2011, e seu titular não 

demonstra ter nenhum tipo de parentesco com a requerente, e nem se 

apresenta em titularidade da ora autora.

Assim, nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que o Requerente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos comprovante de endereço 

contemporâneo, em sua titularidade, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se. Intime-se.
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 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146977 Nr: 3117-38.2018.811.0017

 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: Milton Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, denota-se que o comprovante de endereço 

juntado às fls. 08-verso é referente ao ano de 2016, e seu titular não 

demonstra ter nenhum tipo de parentesco com a requerente, e nem se 

apresenta em titularidade da ora autora.

Assim, nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que o Requerente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos comprovante de endereço 

contemporâneo, em sua titularidade, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146205 Nr: 2646-22.2018.811.0017

 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: Thana Deyse Silva Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson da Silva Carmo, Káthia da Silva Carmo 

Morais, Ubiratan Silva Carmo, De Cujus Antônio Ferreira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Costa Batista - OAB:MT 

24731/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jarbas Costa Batista - 

OAB:MT 24731/O

 Autos ID N.º 146205

Decisão

Vistos, etc.

 Primeiramente providencie a Serventia o apensamento do Incidente de 

Remoção de Inventariante (código n.º 147143) a estes autos.

 Pois bem. Verifica-se que a inventariante nomeada Sra. Thana Deyse 

deixou de apresentar as primeiras declarações no prazo de 20 (vinte) dias 

(úteis) contados da data em que prestou o compromisso, nos termos do 

artigo 620 do CPC.

 Como o Termo de Compromisso de Inventariante foi assinado em 

10/10/2018, o prazo para apresentação das primeiras declarações 

encerrou-se no dia 12/11/2018. Contudo, referida peça foi protocolada 

somente um mês depois de decorrido o prazo, especificamente em 

14/12/2018, ou seja, manifestamente a destempo.

 Registre-se, ademais, que houve a retenção indevida dos autos do 

inventário pelo causídico da inventariante, o que ensejou a instauração do 

incidente/procedimento de “Cobrança dos Autos” (código n.º 147539). 

Mesmo intimado para devolução deste processo de inventário em três 

dias, o advogado deixou de cumprir a determinação. Os autos somente 

foram restituídos na data de hoje (17/12/2018), após determinada a busca 

e apreensão.

 Assim sendo, certifique o Sr. Gestor o transcurso do prazo para 

apresentação das primeiras declarações.

 No mais, nos autos do incidente de remoção de inventariante (código n.º 

147143) foi concedida a tutela provisória de urgência para remoção da 

inventariante inicialmente nomeada, Sra. Thana Deyse Silva Carmo.

Assim sendo, aguarde-se a apresentação de defesa pela Sra. Thana 

Deyse Silva Carmo nos autos do incidente de remoção de inventariante e, 

por conseguinte, a decisão final em sede de cognição exauriente.

 Cumpra-se.

 Intime-se. Às providências.

 São Félix do Araguaia – MT, 17 de dezembro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145543 Nr: 2233-09.2018.811.0017

 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: Agenor Parente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando 

a inicial “apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito” o juiz “determinará que o autor a emende, ou a 

complete, no prazo de 15 (quinze) dias”.

 No caso dos autos, analisando o teor da Certidão de Óbito de fls. 08, 

verifico a existência de outros possíveis herdeiros.

Posto isso, concedo ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias, para que 

emende a petição inicial, fazendo constar os demais herdeiros 

necessários, ao possível levantamento dos valores, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146732 Nr: 2967-57.2018.811.0017

 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: Daniel Barbosa de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas R. Martins - 

OAB:19909-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado 

pelo Autor.Por outro lado, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário.Desta forma, DEFIRO a 

gratuidade da justiça ora pleiteada.Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, visto que, além de se tratar de recurso público o 

qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é 

notório o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem 

a esta Comarca para participarem das audiências de instrução. Desta 

feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da audiência de 

conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não se realizará 

por conta da ausência dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o 

Requerido para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 

30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o art. 344 do 

Código de Processo Civil.Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, 

para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) 

dias.Caso contrário, certifique e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146625 Nr: 2898-25.2018.811.0017

 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: João Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 
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a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145146 Nr: 1962-97.2018.811.0017

 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: Corina Nunes Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerly Joana Carbonera - 

OAB:17107/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145252 Nr: 2040-91.2018.811.0017

 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: Silvani Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerly Joana Carbonera - 

OAB:17107/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo 

autor.Por outro lado, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário.Desta forma, DEFIRO a 

gratuidade da justiça ora pleiteada. Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, visto que, além de se tratar de recurso público o 

qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do Novo 

CPC), é notório o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA 

comparecem a esta Comarca para participarem das audiências de 

instrução. Desta feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da 

audiência de conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não 

se realizará por conta da ausência dos Patronos do Requerido. Portanto, 

CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o 

art. 344 do Código de Processo Civil.Apresentada a Defesa, INTIME-SE a 

parte autora, para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 

15 (quinze) dias.Caso contrário, certifique e devolvam os autos conclusos 

para deliberações.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146733 Nr: 2968-42.2018.811.0017

 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: Dari dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado 

pelo Autor.Por outro lado, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário.Desta forma, DEFIRO a 

gratuidade da justiça ora pleiteada.Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, visto que, além de se tratar de recurso público o 

qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é 

notório o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem 

a esta Comarca para participarem das audiências de instrução. Desta 

feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da audiência de 

conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não se realizará 

por conta da ausência dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o 

Requerido para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 

30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o art. 344 do 

Código de Processo Civil.Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, 

para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) 

dias.Caso contrário, certifique e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135534 Nr: 1864-83.2016.811.0017

 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: Alvino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Oliveira de Alencar - 

OAB:25158/O, Paulo Cesar Simoes de Faria - OAB:21760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro o pedido para que seja cumprida a liminar 

anteriormente deferida, em razão dos fundamentos alinhados (fls. 48/52). 

Expeça-se mandado reintegratório, que deverá ser cumprido em diligência, 

com reforço policial, cabendo ao executor da Ordem Judicial todo o 
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cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se 

tanto quanto possível, o conflito ou a contenda física com o 

requerido.Atente-se Sr. Meirinho quanto ao cumprimento da presente 

decisão, em face de todos aqueles que se encontrarem dentro da 

presente área. Expeça-se ofício requisitório do reforço policial, para a 

autoridade policial militar.Certifique-se o Sr. Oficial de Justiça acerca da 

data do descumprimento da ordem judicial para o cálculo da multa 

devida.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141964 Nr: 120-82.2018.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MOdA, PEdAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:16393

 Vistos, etc.

 Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público Estadual, para manifestar no 

presente feito, pelo prazo legal, haja vista haver interesse de menor no 

pleito, com supedâneo ao art. 178, II do CPC.

Após, volvam-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147143 Nr: 3204-91.2018.811.0017

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thana Deyse Silva Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, a concessão da tutela provisória de urgência é medida 

que se impõe, pois tais elementos evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante dos 

argumentos expostos, determino, em sede de tutela de urgência, a 

remoção da inventariante Thana Deyse Silva Carmo do encargo de 

inventariante, nomeando-se, para tanto, ANA ROSA DA SILVA, nos 

termos do art. 622 e 624, parágrafo único do CPC.Intime-se a Sra. Thana 

Deyse Silva Carmo, através de seus advogados, para defender-se e 

produzir provas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 623 

do CPC. Sem prejuízo, intime-se a inventariante ora nomeada, Sr.ª Ana 

Rosa da Silva, para prestar dentro de 05 (cinco) dias o compromisso de 

bem e fielmente desempenhar o encargo, bem como apresentar as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes.Cumpra-se. 

Intime-se.Expeça-se o necessário. Às providências. São Félix do Araguaia 

– MT, 17 de dezembro de 2018.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35022 Nr: 1083-03.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kenia Pires de Sousa, MPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Moacir Alves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:, 

JEANNE RENATA COSTA SILVA - OAB:46218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selma Cordeiro dos Santos 

- OAB:32.383/GO

 Vistos.

 Por ora, entendo por bem determinar apenas a intimação do Executado 

para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito em 

atraso, no montante de R$ 54.954,06 – cinquenta e quatro mil, novecentos 

e cinquenta e quatro reais e seis centavos, sob pena de decretação de 

sua prisão civil.

 Ultrapassado o prazo assinalado, intime-se a parte autora para manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação, pelo 

prazo legal.

Tudo cumprido, tornem-me os autos conclusos para maiores deliberações.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31884 Nr: 489-23.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kenia Pires de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Moacir Alves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:, JEANNE RENATA COSTA SILVA - OAB:46218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selma Cordeiro dos Santos 

- OAB:32.383/GO

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que o Requerido, embora devidamente 

citado (fls. 24), não apresentou peça contestativa ao feito, razão pela qual 

Decreto sua revelia.

Porém, por se tratar de direito indisponível, não se aplicam os efeitos 

materiais da revelia, uma vez que a ação declaratória de reconhecimento 

de união estável exige o procedimento ordinário com o exercício do 

contraditório e da ampla defesa.

 Sendo assim, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Intimem-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41270 Nr: 1769-24.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenilson Alves Azevedo, Mauri Paulo Santin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT19.077-A, Rosângela da Rosa Corrêa - OAB:17.298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando informações de fl. 78, e segundo o disposto no artigo 840, I, 

do CPC, e artigo 515 da CNGC, cabe ao magistrado, utilizando-se de 

procedimento próprio disponível no sistema Bacen Jud determinar a 

transferência do valor bloqueado para a conta judicial única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Assim, em consonância com os dispositivos citados, determino a 

transferência do valor bloqueado via Bacen Jud para a conta judicial 

(Banco do Brasil, agência: 3834).

 Realizada a transferência acima referida, encaminhem-se os autos à 

serventia para expedição de alvará para levantamento do valor descrito à 

fl. 72, em favor da parte Exequente, na conta e agência fornecida aos 

autos.

Após, manifeste-se a Exequente no que entender de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36824 Nr: 741-55.2013.811.0017

 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 Novo Santo Antonio - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Victor de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emília Borges de Sá - 

OAB:22134-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cesar do Nascimento 

- OAB:16056

 Decido. Inicialmente, considerando que o requerido foi devidamente 

citado, conforme certidão do meirinho à fl. 47, o requerido permaneceu 
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silente no presente feito (fl. 50), bem como parecer do Promotor de Justiça 

à fl. 56/57, razão pela qual Decreto sua Revelia, nos termos do art. 344 do 

CPC, sem, porém, a produção de todos os efeitos que lhe são inerentes, 

por força do direito deduzido (art. 345, inciso II, do CPC). .No mais, não 

havendo questões preliminares ou prejudiciais do mérito a serem 

resolvidas, REPUTO SANEADO O FEITO, nos termos do artigo 357 do 

Código de Processo Civil.Como ponto controvertido, fixo a ocorrência de 

supostos atos de improbidade administrativa, praticados pelo requerido na 

gestão de recursos destinados á assistência social em razão da prática 

de malversação do dinheiro público, uma vez que não prestou contas ao 

convênio n. 092/2011/FEAS.Considerando que o requerido e Parquet 

pugnaram pela colheita de prova testemunhal, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de julho de 2019, às 15h00min. 

(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo as partes e 

testemunhas devidamente arroladas serem intimadas para 

comparecimento ao ato.Intimem-se.Cumpra-se com URGÊNCIA, haja vista 

processo da Meta 04 do CNJ.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135534 Nr: 1864-83.2016.811.0017

 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: Alvino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Oliveira de Alencar - 

OAB:25158/O, Paulo Cesar Simoes de Faria - OAB:21760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Possessória na forma de Interdito Proibitório, proposta 

por Alvino dos Santos, em face de Rui da Silva, ambos qualificados nos 

autos.

 Em análise detida à decisão proferida à fl. 60, verifiquei que houve um 

erro de digitação, ou seja, os nomes das partes, no primeiro parágrafo da 

decisão, ficou grafado como requerentes: Espólio de Sebastião Sousa 

Ribeiro e outros e Requeridos: Lincon Junqueira Azevedo Netto e outros, o 

certo seria “Requerente: Alvino dos Santos e Requerido: Rui da Silva”.

Assim, modifico de ofício, tão somente o preâmbulo da decisão, mais 

precisamente acerca do nome das partes, para sanar o erro material ali 

constante.

Em razão do erro material apresentado, o primeiro parágrafo da decisão, 

passa a constar com a seguinte redação:

a) “Trata-se de Ação Possessória na forma de Interdito Proibitório, 

proposta por ALVINO DOS SANTOS, em face de RUI DA SILVA, ambos 

qualificados na inicial”.

Portanto, sanado o erro material acima apontado, persiste, no mais, a 

decisão de fl. 60.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38750 Nr: 2494-47.2013.811.0017

 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 Alto Boa Vista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Iderlan Perim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724/MT, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 .Decido. Não havendo questões preliminares ou prejudiciais do mérito a 

serem resolvidas, REPUTO SANEADO O FEITO, nos termos do artigo 357 

do Código de Processo Civil. Como ponto controvertido, fixo a ocorrência 

de atos de improbidade administrativa, praticados pelo requerido junto aos 

artigos 10 e 11, da Lei nº 8.429/92, concernente, ter supostamente 

causado à extinção do processo executivo n. 20.461, que buscava 

ressarcir o erário Municipal anteriormente violado.Desta forma, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de agosto de 2019, às 

15h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo as partes 

e testemunhas devidamente arroladas serem intimadas para 

comparecimento ao ato. Intime-se a parte autora para especificar, no 

prazo de 10 (dez) dias, as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Intimem-se.Cumpra-se com URGÊNCIA, haja vista processo da 

Meta 04 do CNJ.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147381 Nr: 3332-14.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. C. da Cruz e Silva - Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Batatão Comercial de Batatas Ltda, Fundo de 

Investimentos em Direitos Creditórios da Industria Exodus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 W.C. DA CRUZ E SILVA - EIRELLI, representada por seu procurador 

Antônio Custódio da Silva, ajuizou a presente ação declaratória de 

inexigibilidade de débito c.c indenização por danos materiais e morais face 

de BATATÃO COMERCIAL DE BATATAS LTDA e FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS, 

todos qualificados nos autos, requerendo a concessão da tutela 

provisória de urgência para a retirada imediata do nome da parte autora do 

SPC, SERASA e Protesto. O art. 300, §1º, do CPC prevê a possibilidade de 

exigir caução a ser ofertada pelo beneficiário da medida visto que, caso a 

parte contrária comprove a existência da relação jurídica e do débito 

constante das duplicatas, terá o seu direito a eventual crédito satisfeito. 

Logo, a caução visa abrandar os prejuízos à segurança jurídica da 

contraparte. Assim sendo, a título de caução, deve ser feito o depósito do 

valor do débito discutido, em conta judicial, ou oferecida carta fiança ou 

seguro garantia bancária, conforme já decidido pela jurisprudência. Isto 

posto, defiro a tutela provisória de urgência, CONDICIONADA à prestação 

de caução (art. 300, §1º, do CPC). Prestada a caução, determino a 

exclusão das restrições em nome da empresa autora perante o SPC e 

SERASA e a suspensão dos efeitos dos protestos, referentes aos débitos 

das duplicatas declinadas na inicial. CITE-SE a parte requerida para 

comparecer a Audiência de Conciliação/mediação na dada a ser 

designada pelo CEJUSC. INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu 

defensor, para que compareça na audiência (art. 334, §3º, do Novo CPC). 

DEVE-SE advertir a parte requerida que caso compareça ou não 

compareça na audiência designada, o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecer contestação, por petição, terá como termo inicial a data dessa 

audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e caso não seja 

apresentada a contestação, será decretada a revelia e presumirão 

v e r d a d e i r o s  o s  f a t o s  n a r r a d o s  n a  i n i c i a l  ( a r t . 

344).Cumpra-se.Intime-se.Expeça-se o necessário..São Félix do 

Araguaia/MT, 17/12/2018.Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38372 Nr: 2183-56.2013.811.0017

 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: Jair Luiz Mazieiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Miguel Pressi, Marcelo Marcio Pressi, 

Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claúdia Pereira Braga 

Negrão - OAB:7.330

 DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 29 

de maio de 2019, às 16h00min. (Horário Oficial do Estado de Mato 

Grosso), cujo rol deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, sob pena de 

preclusão, bem como atender ao disposto no artigo 450 do Código de 

Processo Civil.Advirto que caberá ao advogado das partes informarem ou 

intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes 

da data designada para a audiência de instrução.No mais, no que tange ao 

pleito de realização de perícia técnica formulada pelos requeridos às fls. 
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241/256, ainda no ano de 2014, intime-se os requeridos, na pessoa de 

seus advogados, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem o que 

entenderem de direito nesse sentido.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-40.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ALTINO POIATTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILARIO SOUSA DA LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000014-40.2017.8.11.0017. REQUERENTE: CESAR ALTINO POIATTI 

REQUERIDO: ILARIO SOUSA DA LUZ Vistos. Diante da necessidade de 

maior dilação probatória para instruir o feito, CONVERTO o julgamento em 

diligência para que seja realizada audiência de instrução e julgamento para 

oitiva dos interessados e testemunhas. DESIGNO audiência instrutória 

para o dia 18 de Julho de 2019 às 16hs30 min (MT). Intime-se o autor para 

que no prazo de cinco dias, traga aos autos o endereço correto das 

testemunhas por ele indicadas, uma vez que em sua petição, consta 

apenas que as mesmas residem em Luciara/MT. Sobrevindo o endereço 

das testemunhas aos autos, intime-as à comparecerem a audiência acima 

mencionada, uma vez que o autor afirma que as convidou a depor em seu 

favor, mas todas recusaram, sob o argumento de causar-lhes incômodos 

e custos, o que a meu ver não é motivo de impedimento, salvo 

comprovação de impossibilidade nos autos. Intimem-se todos. São Félix do 

Araguaia/MT, 14 de Dezembro de 2018. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL n.º 009/2018 - RETIFICA o Edital n. 001/2018-CA, de 20/08/2018, 

Item 6.1.2 onde lê que o tempo de experiência profissional tem o valor de 

0,5 (meio) ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 

3 (três) pontos Lê-se que o tempo de experiência profissional tem o valor 

de 0,6 (seis décimos) ponto a cada ano de exercício, não podendo 

exceder o total de 3 (três) pontos

* O Edital n° 009/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64805 Nr: 1524-22.2018.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Barreto Francisco, Edmar Sousa da 

Silva, Felix Dalmor Rodrigues da Mata, Nadir Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MAIA - OAB:24319/O, 

Juliano Duarte Prioto - OAB:18566

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação do réu acerca da expedição de carta precatória para Comarca 

de Mirassol D Oeste--MT, a fim de proceder com a inquirição das 

testemunhas JETRO MARQUES DA SILVA E DANILO NUNES DE ASSIS, 

BEM COM INFORMAR QUE FOI REQUISITADO O RECAMBIAMENTO DOS 

RÉUS PARA A AUDÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 15/01/2018, ÀS 16:25 

NA SALA DE AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DE PORTO ESPERIDIÃO-MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64271 Nr: 1239-29.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDS, JVDR, JMGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: aníbal felicio garcia neto - 

OAB:11.443, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação dos réus acerca da expedição de carta precatória para 

Comarca de Mirassol D' Oeste-MT, a fim de proceder com a inquirição das 

testemunhas SOLNAGE ANIZIO PINTO E ANIZIO FERREIRA SOARES, 

assim como expedido carta precatória para Comarca de Cáceres-MT, a fim 

de efetuar a inquirição das testemunhas, Francisco Nelson Araújo Feitosa 

e Carlos Guilherme Bravin Lyra. Ademais, foi enviada carta precatória 

para a comarca de São José dos Quatro Marcos-MT para realizar a 

inquirição das testemunhas PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA, 

ALEXSANDER BONIFÁCIO DA SILVA, AZIEL ALVES FLORENCIO, JUDITI 

DE SOUZA GONÇALVES, SIDNEI VALVERDE LESSA, bem como para o 

interrogaório do réu JULIAN MARCOS GONÇALVES PARO. No mais, 

informo que os réu que se encontram preso será recambiados para 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30257 Nr: 1310-12.2010.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aquino Leite de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404, Lucineia Rodrigues de Souza - OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação do causídico da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre o cálculo realizado pelo contabilista do juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27910 Nr: 4-42.2009.811.0098

 AÇÃO: Relatório Falimentar->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adhmar Gonzaga Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfeu Mussolino Junior, Alfeu Mussolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535/MT, Douglas Alves da Cruz - OAB:5059/MT

 Nos termos do §3º do artigo 5º do Provimento nº. 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS as partes requeridas para que efetuem, no prazo 

de 05 (cinco) dias o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 1.750,78, a que foram condenados nos termos da respeitável sentença 

de folhas 204/212. Este valor deverá ser recolhido forma separada, sendo 

R$ 875,39 para custas judiciais e R$ 875,39 para fins de taxa judiciária. 

Fica(m) cientificado(s) que deverá(ão) acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescente), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor, clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar o boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Porto Esperidião aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica Vossa Senhoria advertida que o não recolhimento das custas 
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processuais e/ou taxa judiciária importará na restrição do 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):

 Cod. Proc.: 25871 Nr: 237-10.2007.811.0098

 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: Vilson Rodrigues de Oliveira.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Serafim Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanilza Balbino Vieira - 

OAB:4607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do §3º do artigo 5º do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) a(s) partes impetrante para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 592,81, a que foi(ram) condenado(s) nos termos da 

respeitável sentença de folhas 56/58. Este valor deverá ser recolhido 

forma separada, sendo R$ 546,36 para custas judiciais e R$ 46,45 para 

fins de taxa judiciária. Fica(m) cientificado(s) que deverá(ão) acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescente), 

preencher os campos com o número único do processo e o CPF do 

pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Porto Esperidião aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

Fica Vossa Senhoria advertida que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciária importará na restrição do 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):

 Cod. Proc.: 56435 Nr: 901-60.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Pereira Sandro Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANER SANDRO CESAR FRANÇA 

- OAB:19781/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do §3º do artigo 5º do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) a(s) partes autora para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 719,19, a que foi(ram) condenado(s) nos termos da 

respeitável decisão de folhas 51. Este valor deverá ser recolhido forma 

separada, sendo R$ 390,96 para custas judiciais e R$ 328,23 para fins de 

taxa judiciária. Fica(m) cientificado(s) que deverá(ão) acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescente), 

preencher os campos com o número único do processo e o CPF do 

pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Porto Esperidião aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

Fica Vossa Senhoria advertida que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciária importará na restrição do 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):

 Cod. Proc.: 59988 Nr: 338-95.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Durante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664

 Nos termos do §3º do artigo 5º do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) a(s) partes autora para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 1.626,94, a que foi(ram) condenado(s) nos termos da 

respeitável decisão de folhas 76. Este valor deverá ser recolhido forma 

separada, sendo R$ 813,47 para custas judiciais e R$ 813,47 para fins de 

taxa judiciária. Fica(m) cientificado(s) que deverá(ão) acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescente), 

preencher os campos com o número único do processo e o CPF do 

pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Porto Esperidião aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

Fica Vossa Senhoria advertida que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciária importará na restrição do 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):

 Cod. Proc.: 56255 Nr: 759-56.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vair Antonio Junqueira, Ana Maria Pereira Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANBO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT, Marcelo Luiz Pereira Pardin - OAB:19542-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 Nos termos do §3º do artigo 5º do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) a(s) parte(s) embargantes para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento das custasjudiciais no importe 

de R$ 857,00, a que foi(ram) condenado(s) nos termos da respeitável 

decisão de folhas 4. Fica(m) cientificado(s) que deverá(ão) acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescente), 

preencher os campos com o número único do processo e o CPF do 

pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Porto Esperidião aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

Fica Vossa Senhoria advertida que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciária importará na restrição do 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.: 51660 Nr: 1157-08.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A, Victorazzo Veículos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Nos termos do §3º do artigo 5º do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica(m) 

devidamente INTIMADA(S) a(s) parte(s) requerida (Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S.A.) para que efetue(m), no prazo de 05 

(cinco) dias o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

558,73, pelas quais se responsabilizaram nos termos da respeitável 

decisão de folhas 138 que homologou o acordo de folhas 134/135. Este 

valor deverá ser recolhido forma separada, sendo R$ 424,96 para custas 
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judiciais e R$ 133,77 para fins de taxa judiciária. Fica(m) cientificado(s) 

que deverá(ão) acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescente), preencher os campos com o número único do 

processo e o CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Porto Esperidião aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica Vossa Senhoria advertida que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciária importará na restrição do nome e CPF 

junto à Dívida Ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, §5º da CNGC-TJMT.

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000173-51.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANDRO HUZAR (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor do complemento da diligência de R$2.000,00 (dois mil 

reais) mediante emissão de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT 

(www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> guia de complementação de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, conforme certidão das Oficiais de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000182-13.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do complemento do valor da diligência mediante emissão de 

guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> 

guias -> guia de complementação de diligência), devendo o comprovante 

da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do 

mandado de Busca e Apreensão e citação. Informo ainda que foi recolhido 

apenas o valor de um ato, sendo que são dois atos a serem realizados 

pela Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64645 Nr: 4710-10.2018.811.0080

 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: LUCIMAR DOS REIS PASCOAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA.SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Emende-se a inicial porque a SERASA é parte ilegítima na demanda.

A propósito, faculto a emenda para adequação do polo passivo, com 

implicações na própria competência da causa.

Aguarde-se pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64643 Nr: 4708-40.2018.811.0080

 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: PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UZIAS MARQUES, LEONI FERNANDES 

ARAUJO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que a parte autora pretende o cumprimento de um 

contrato que foi descumprido há mais de um ano, dilatado lapso temporal, 

postergo a apreciação do pedido liminar para momento posterior à defesa 

da parte ré.

Sem prejuízo, expeça-se mandado de constatação para evidenciar quem 

está ocupando o imóvel atualmente, facultando-se, inclusive, a colheita de 

informações.

Cite-se e intimem-se para conciliação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64640 Nr: 4705-85.2018.811.0080

 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: BFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMdQ-M, FG, AGFdS, LMF, MMNC, DWdSP, FR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PORPHIRIO PINTO DOS 

SANTOS - OAB:6102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao MP para parecer sobre o pedido liminar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64648 Nr: 4711-92.2018.811.0080

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se a parte autora sobre a certidão de REF. 2.

Aguarde-se por 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59731 Nr: 2526-81.2018.811.0080

 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: Agropecuária Calupa Ltda, ALUÍSIO DE AGUIAR, Cirineu 

de Aguiar, PAULO SÉRGIO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmar Pinheiro Silva, ARS-AGROPASTORIL 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Luiz Berger Goulart 

Netto - OAB:11269, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:13984, THYAGO 

RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA - OAB:34487

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes, via DJE, na pessoa de seus advogados para que tomem 
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ciência da nova data designada para abertura dos trabalhos periciais, 

para o dia 22 de Janeiro de 2019, às 8h00m (horário local), com saída do 

Fórum da Comarca de Querência - MT, conforme ofício de ref. 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30863 Nr: 878-76.2012.811.0080

 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: VALDEMI FOGAÇA PEREIRA

 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/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para: I - 

Fixar o dia 10 de Janeiro de 2019, às 16h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada); II - Intimar a parte autora e os 

advogados da parte autora (via imprensa), a parte requerida (via 

remessa) e assistentes técnicos das partes (via correio), para 

comparecerem na Clinica da Família, sito na Avenida Central, Setor G, 

nesta cidade, na data e horário fixados para a perícia; III – A parte deve 

levar todos os documentos e exames necessários para a realização da 

perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51013 Nr: 3058-89.2017.811.0080

 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: EDELVINO ALDINO LOHMANN

 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/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para: I - 

Fixar o dia 10 de Janeiro de 2019, às 16h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada); II - Intimar a parte autora e os 

advogados da parte autora (via imprensa), a parte requerida (via 

remessa) e assistentes técnicos das partes (via correio), para 

comparecerem na Clinica da Família, sito na Avenida Central, Setor G, 

nesta cidade, na data e horário fixados para a perícia; III – A parte deve 

levar todos os documentos e exames necessários para a realização da 

perícia.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61617 Nr: 4029-43.2018.811.0079

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELF ADMINISTRÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/S LTDA, Eder 

Linconln Forte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROMERO FILHO , Maria do Carmo 

Naves Romero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:2618

 Vistos.1. SECRETARIA: APENSAR AOS AUTOS DE CÓDIGO 52651.2. 

Petição inicial em ordem. Recebo-a.3. 1. DEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Isso 

porque OS AUTORES SÃO TERCEIROS à relação processual evidenciada 

nos autos de Código 52651. Além disso, A POSSE ANTERIOR DO IMÓVEL 

ESTÁ SUFICIENTEMENTE PROVADA PELOS DOCUMENTOS JUNTADOS E 

FOTOS ANEXADAS. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso está assentada neste sentido(AGRAVO DE INSTRUMENTO , 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, 

Publicado no DJE 06/11/2018).3.2. A Boa-fé se extrai da ausência de 

restrições anteriores na(s) matrícula(s) do imóvel e pelo apossamento da 

área de terras em momento anterior ao ajuizamento da ação principal, 

assim como completa ausência de resistência ao apossamento dos 

Embargantes. 3.3. A suspensão dos atos de constrição determinados no 

processo principal não traduz reforma ou interferência no mérito da 

decisão proferida, encontrando autorização específica no art. 674 do 

Código de Processo Civil.3.4. A prestação de caução é facultativa, a teor 

do disposto no art. 678, parágrafo único.3.5. No cotejo entre o irredutível 

cumprimento da ordem emanada e a suspensão dos atos constritivos, A 

PRUDÊNCIA E A CAUTELA DEVEM PREVALECER, mormente em face da 

responsabilidade incontestável de mitigação de danos pelo Juízo, de modo 

que esta decisão se reveste de natureza “rebus sic stantibus”, podendo 

ser revogada a qualquer instante, servindo – neste momento – de inegável 

resguardo de direitos indeterminados, especialmente pela atividade rural ali 

exercida, contando com número superior a MIL cabeças de bovinos, os 

quais poderão perecer em eventual cumprimento repentino do 

desapossamento. Assim, o perigo de dano irreversível é patente, 

evidenciando-se necessária a MANUTENÇÃO DO QUADRO FÁTICO 

ATUAL até a instrução probatória

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19950 Nr: 1272-57.2010.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO MACIEL DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 12.789-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

bem como em atenção ao artigo 11, da resolução do CJF n.° 458/2017, o 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem do 

inteiro teor dos Ofício(s) requisitorio(s) retros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61235 Nr: 3788-69.2018.811.0079

 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: DMDN, DPC, SMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDBJDA/, VTX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:OAB/ 16.921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO o pedido liminar, SUSPENDENDO AS DECISÔES 

proferidas na 42ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Bom Jesus do 

Araguaia, seja a que RECEBEU A DENÚNCIA EM FACE DOS IMPETRANTES, 

SEJA A DECISÃO QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO LIMINAR. Devem, 

portanto, os Impetrantes serem reintegrados na função de vereadores e, 

portanto, não podem ser impedidos de exercerem o direito de voto na 

eleição para presidente da Câmara, a qual está prevista para ser realizada 

na sessão a ser realizada hoje à noite. 2 – NOTIFIQUE-SE a autoridade 

impetrada para prestar as informações que julgarem necessárias no prazo 

de 10 (dez) dias, inclusive, acostando aos autos documentos necessários 

ao conhecimento da demanda. 3- Com fundamento no inciso II do art. 7º da 

Lei nº 12.016/09, DETERMINA-SE a citação do órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito, o que deverá ser feito 

no prazo de 05 (cinco) dias. 4 – Decorrido o prazo para que a autoridade 

coatora preste as informações, DÊ-SE vista ao Ministério Público para 

manifestação em 10 (dez) dias.5 – Após, REMETAM-SE os autos 

conclusos para sentença.6 – CUMPRA-SE prioritariamente, (§ 4º do art. 7º 

da Lei nº 12.016/09).No entanto, apenas para finalizar, esclareço que 
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como os impetrantes não provaram a sua hipossuficiência, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. Isenta-se de custas, conforme CEMT.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56971 Nr: 1866-90.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883, DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - 

OAB:19171/O

 Instrução 16 de janeiro de 2019, às 13h15 min (MT)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55952 Nr: 1461-54.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883, DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - 

OAB:19171/O

 Instrução 16 de janeiro de 2019, às 13h30min (MT)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44211 Nr: 1872-68.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charlene da Silva Novais, Ivanilda Bilherme 

Batista, Wemerson de Moura Sanches, Paulo Cesar Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Alves Theodoro de 

Moraes - OAB:11950/O, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, 

Fernando Melo - OAB:14.312-B, Gracielli de Oliveira Gallego - 

OAB:OAB/MT 10755, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031, Mitsy 

C. Batista - OAB:16.560, Sebastião Carlos Toledo - OAB:13.217 

OAB/MT

 Interrogatório 16 de janeiro de 2019, às 14h30 (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61235 Nr: 3788-69.2018.811.0079

 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: DMDN, DPC, SMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDBJDA/, VTX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:OAB/ 16.921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, selecionando 

bairro: “ BOM JESUS DO ARAGUAIA”, para que o Sr. Oficial de Justiça 

cumpra o mandado de Intimação da Liminar e Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19950 Nr: 1272-57.2010.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO MACIEL DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 12.789-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos em correição.

Considerando-se a concordância (fl. 124) com os cálculos de fl. 119, 

HOMOLOGO OS CÁLCULOS EM R$ 30.638,63 (fl. 119).

Expeça-se RPV nestes termos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52651 Nr: 3781-14.2017.811.0079

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROMERO FILHO , Maria do Carmo Naves 

Romero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:2618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a decisão proferida pelo E.TJMT, autorizando-se reforço 

policial e arrombamento no caso de resistência, RESSALVADA a decisão 

proferida nos Embargos de Terceiro apensados.

Às providências, oficiando-se à Polícia Militar, impulsionando o feito, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61475 Nr: 3964-48.2018.811.0079

 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: VAdS, VPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 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.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público. Remetam-se os autos.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56950 Nr: 4058-77.2018.811.0052

 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: BRB, KRB, JRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 56950

Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC).

2. A presente ação é de revisional de alimentos. Rege-se, portanto, pelo 

rito especial da Lei nº 5.478/68, em razão do disposto no artigo 13.

3. Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA (NCPC, artigo 189, II).
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 4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória 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; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

6. Se necessário for, poderá o Sr. Meirinho utilizar-se dos benefícios do 

artigo 212,§ 2º, do Código de Processo Civil.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55736 Nr: 3402-23.2018.811.0052

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Brito de Souza Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana 

de Rio Branco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 55736Vistos etc.,(...)

Considerando que a parte requerente trouxe aos autos documentos que 

comprove a sua atual situação financeira, DEFIRO o pagamento das 

custas ao final do processo em consonância com entendimento 

jurisprudencial e com artigo 456 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça, in verbis:“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.”Ainda:

“1. É possível que o juiz, diante de situações excepcionais, defira o 

pagamento das custas processuais ao final do processo à parte que, não 

sendo beneficiária da justiça gratuita, comprove, objetiva e 

inequivocamente, que passa por momentânea situação de dificuldade 

financeira, evitando-se, assim, ofensa ao direito fundamental de acesso 

ao Judiciário. 2. Hipótese em que, tendo sido demonstrado que os bens do 

agravante restaram indisponibilizados ou penhorados por força de 

decisões judiciais proferidas em outros processos, deve ser provido 

parcialmente o recurso tão-só para autorizar o recolhimento, a final, das 

custas e despesas processuais, excepcionando-se, assim, a regra de 

pagamento prévio de tais rubricas prevista no art. 19, do CPC.” (TJMT – 

RAI n. 62961/2008, Rel. Des. José Ferreira Leite)(...)Por todo exposto, 

DEFIRO pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida EXIBA OS DOCUMENTOS mencionados pelo autor na exordial, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sob pena de de revelia, nos termos do 

artigo 396 do CPC.

Ressalto, que se o requerido não efetuar a exibição ou não fizer qualquer 

declaração no prazo acima estabelecido, serão aceitos como verdadeiros 

os fatos que, por meio dos documentos, a parte autora pretendia provar, 

conforme estabelece o artigo 400, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39127 Nr: 420-07.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adadilson de Oliveira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Processo n.º 420-07.2016.811.0052 – Código: 39127

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de ADADILSON DE OLIVEIRA 

MARTINS.

Realizado o cálculo de pena (ref. 226), a defesa se manifestou pela 

homologação (ref. 239). Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

requereu a alteração da data base para concessão de livramento 

condicional, pugnando desde já pela homologação (ref. 242).

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Levando-se em conta a concordância do Ministério Público e da Defesa 

com o novo cálculo, HOMOLOGO-O, para que surta os legais e jurídicos 

efeitos, visto que em consonância com os fatos versados no presente 

executivo.

 Aguarde-se o regular cumprimento da pena até que o recuperando tenha 

direito a algum eventual benefício.

Nos termos da tabela da OAB e com base nos atos efetivamente 

praticados, fixo os honorários advocatícios em 2 URH, equivalentes a R$ 

1.793,01 (mil, setecentos noventa e três reais e um centavo).

EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em nome do advogado 

DR. ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, OAB/MT 39127.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40564 Nr: 1127-72.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido da exordial e extingo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC para 

CONDENAR a parte requerida a pagar a requerente a importância de R$ 

20.000,00 a título de indenização por dano moral, estes valores deverão 

ser corrigidos monetariamente, pelo INPC e acrescidos de juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão quanto ao dano moral 

(Súmula 362 do STJ).ISENTO o autor do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto aos valores eventualmente despendidos pelo 

demandado, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 

27 de dezembro de 2001.Transitada em julgado, remetam-se os presentes 

autos ao ARQUIVO, com baixas e anotações de estilo.P.R.I.CCUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32265 Nr: 724-11.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Com efeito, não sendo factível o adequado cumprimento no 

estabelecimento a que se refere o art. 35, § 1º, do CP, faz jus o 

reeducando ao trabalho externo, ou à freqüentar curso supletivo 

profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, na dicção do 

§ 2º do mesmo dispositivo, devendo se recolher durante o período noturno 

na sua residência, conforme dito anteriormente. Isto posto, com espeque 

no art. 35, § 2º, do CP, c/c artigos 66 (inciso III, alínea b), 122 e 125 

(parágrafo único) da Lei 7.210/1984, DEFIRO o pleito em apreço, 

transferindo o condenado PAULO RICARDO DA SILVA do regime fechado 

para o semiaberto, hipótese em que deverá se recolher à sua residência 

durante o repouso noturno, entre as 19h30min e 6h30min, lá 

permanecendo o dia todo nos fins de semana e feriados, além de ter que 

comprovar ocupação lícita (atividade laboral e/ou educacional) no prazo 

de 30 (trinta) dias, SOB PENA DE REGRESSÃO.DESIGNO o dia 12 de 

MARÇO de 2019 para realização da audiência admonitória, a qual 

concretizar-se às 14 HORAS, oportunidade em que o reeducando será 

cientificado das condições do novel regime.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56415 Nr: 3757-33.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudenir Gonçalves
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo n.º 3757-33.2018.811.0052 – Código: 56415

 Por todo exposto, e por ser suficiente e adequada a aplicação de medidas 

diversas da prisão, DEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva, e 

concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado CLAUDENIR GONÇALVES, 

mediante as seguintes MEDIDAS CAUTELARES previstas no art. 319, do 

Código de Processo Penal:

 1. COMPARECIMENTO MENSAL em juízo para informar e justificar suas 

atividades;

2. PROIBIÇÃO de frequentar bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos 

congêneres;

3. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE da Comarca, sem a devida autorização 

deste juízo e concordância do Ministério Público;

4. OBRIGAÇÃO de manter endereços e telefones atualizados perante a 

Secretaria de Vara desta Comarca.

5. PROIBIÇÃO de se aproximar da vítima Roziane Tomazeli, mantendo 

distância mínima de 300 (trezentos) metros.

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de 

CLAUDENIR GONÇALVES, libertando-o, se por outro motivo não estiver 

preso, bem como ADVERTINDO-O QUE, NO CASO DE DESCUMPRIMENTO, 

PODERÁ TER A PRISÃO PREVENTIVA NOVAMENTE DECRETADA.

Ademais, considerando que este feito versa sobre violência doméstica 

contra a mulher, INTIME-SE PESSOALMENTE a ofendida Roziane Tomazelli, 

cientificando-a da presente decisão, nos termos do art. 21 da Lei nº 

11.340/2006.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e a defesa.

Sem mais, CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40711 Nr: 1209-06.2016.811.0052

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ionice Neves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanilda de Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ANGELICA DE MORAES 

NAVARRO - OAB:6606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais, dispõe o artigo 550, §5° do CPC que a decisão que julgar 

procedente (primeira fase) o pedido do autor, condenará o réu a prestar 

as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as 

que o autor apresentar (ref.41), isso significa dizer que, com a 

procedência da primeira fase do processo, iniciou a segunda fase na qual 

a parte embargada/requerida foi condenada prestar as contas.Portanto, o 

julgamento antecipado foi apenas da primeira fase, tendo em vista que a 

embargada não contestou o pedido da embargante, conforme preconiza o 

artigo 550, §4° do CPC.Sendo assim, não há que se falar que houve 

preclusão do direito da embargada e nem devolução do prazo, posto que 

quando iniciada a segunda fase do processo, a embargada terá que 

presta as contas, conforme determinado na decisão embargada.Por todo 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e os REJEITO, mantendo 

na íntegra a decisão embargada de referência 44.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53300 Nr: 1929-02.2018.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Moreira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciilação para o dia 26 de 

fevereiro de 2019, às 12:30 horas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53280 Nr: 1913-48.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Jaqueline Ramos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UESLEI ALESSANDRO CARVALHO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

26/02/2019, às 12:00 horas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51012 Nr: 704-44.2018.811.0052

 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: ABIGAIL FRANCISCA 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:

 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):

 Cod. Proc.: 39817 Nr: 741-42.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waliferson Inacio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O, Marcos Lopes da Silva - OAB:MT - 

15.800

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, com a finalidade de intimar o 

causídico Dr. MARCOS LOPES DA SILVA, OAB/MT n. 15.800, por todo teor 

da decisão de ref. 39, bem como abro vista para se manifestar nos autos, 

no prazo legal, acerca do cálculo de Ref: 44.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56777 Nr: 3966-02.2018.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Divino Mariano, Socorro Marta de Jesus, José 

Francisco Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O, Marcos Lopes da Silva - OAB:MT - 

15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNO audiência/entrevista com os interditandos/requeridos para o dia 

28 de fevereiro de 2019, às 15h00min, conforme determina o artigo 751 do 

CPC.INTIME-SE o curador provisório para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

comparecer à Secretaria deste Juízo para assinar o termo de 

compromisso (art.759, inciso I do CPC), bem como para comparecer à 

audiência designada.Ademais, com fundamento no artigo 752, §2° do CPC, 

NOMEIO como defensor dativo, o Dr. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

JÚNIOR OAB/MT 21.786/O, para patrocinar os interesses dos 

requeridos/interditandos, na presente ação de interdição, atento ao 

disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.Destaco que os honorários advocatícios serão 

fixados por ato realizado até o término da ação, de acordo com o zelo 
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despendido e a complexidade que a causa requer.CITEM-SE os 

requeridos/interditandos na pessoa do seu defensor dativo, para 

comparecerem à entrevista designada.Consigno que, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, contados da entrevista designada, os interditandos 

poderão impugnar o pedido de interdição (art. 751 do CPC).CIÊNCIA ao 

Ministério Público, conforme determina o artigo 752, §1° do 

CPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37573 Nr: 963-44.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Celço Barbosa de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO CELÇO BARBOSA DE 

MORAES, Rg: 1.951.871-4, Filiação: Terezinha Barbosa de Moraes e 

Geraldo Pereira de Moraes, data de nascimento: 16/10/1979, brasileiro(a), 

natural de Salto do Céu-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: Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré 

ANTONIO CELÇO BARBOSA DE MORAES, já qualificado nos autos, para o 

CONDENAR pela prática do crime de lesão corporal, em contexto de 

violência doméstica contra a mulher, previsto no art. 306, caput, c/c art. 

298, III, ambos do Código Brasileiro de Trânsito (1º Fato), art. 14, caput, da 

lei 10.826/03 (3º Fato) e art. 331, caput, do Código Penal (4º Fato), e, com 

base no art. 107, inciso IV, do Código Penal, EXTINGUIR A PUNIBILIDADE 

em relação ao crime previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/06 (2º Fato). 

Resolvido o mérito, passo à individualização/fixação da(s) pena(s) – 

CRFB/88, art. 5º, XLVI -, fazendo-a de acordo com as conclusões suso – 

CPP, art. 387, I a III; CP, arts. 59, 60 -, cuja “pena-base será fixada 

atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão 

consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as 

causas de diminuição e de aumento” - CP, art. 68.DA DOSIMETRIA DA 

PENADO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – 1º FATOA pena 

prevista para o crime de embriaguez ao volante, nos termos do art. 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro, é de seis meses a três anos de detenção, 

multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor.1ª FASE:Analisando as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:1) 

culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal.2) antecedentes: por força 

da súmula 444, STJ, deixo de considerá-los.3) conduta social: não há nos 

autos como aferir a conduta social do acusado.4) personalidade: não há 

como aferir, sendo que nos autos não consta nenhuma verificação 

especializada.5) motivos: próprios do crime.6) circunstâncias: próprias do 

crime.7) consequências: próprias do crime.8) comportamento da vítima: 

inexistente.Dessa forma, notando-se que não há nenhuma circunstância 

negativa, FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses 

de detenção e 10 (dez) dias-multa.2ª FASE:Ausentes circunstâncias 

atenuantes, se fazem presentes a circunstância agravante prevista no 

art. 298, III, do CTB, e a circunstância agravante referente à reincidência, 

visto que há executivo de pena (código 35882) tramitando em desfavor do 

réu, razão pela qual fixo a pena intermediária em 08 (oito) meses de 

detenção e 11 (onze) dias-multa.3ª FASE:Ausentes causas de diminuição 

e causas de aumento de pena, FIXO A PENA FINAL EM 08 (OITO) MESES 

DE DETENÇÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.DO CRIME DE 

TRANSPORTAR/PORTAR ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO 

PERMITIDO – 3º FATOA pena prevista para o crime transportar/portar 

acessório de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 14 do 

Estatuto do Desarmamento, é de dois a quatro anos de reclusão e multa.1ª 

FASE:Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1) culpabilidade: nada que diferencie do tipo 

penal.2) antecedentes: por força da súmula 444, STJ, deixo de 

considerá-los.3) conduta social: não há nos autos como aferir a conduta 

social do acusado.4) personalidade: não há como aferir, sendo que nos 

autos não consta nenhuma verificação especializada.5) motivos: próprios 

do crime.6) circunstâncias: próprias do crime.7) consequências: próprias 

do crime.8) comportamento da vítima: inexistente.Dessa forma, notando-se 

que não há nenhuma circunstância negativa, FIXO a pena base no mínimo 

legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.2ª 

FASE:Ausentes circunstâncias atenuantes, faz-se presente a 

circunstância agravante referente à reincidência, visto que há executivo 

de pena (código 35882) tramitando em desfavor do réu, razão pela qual 

fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.3ª FASE:Ausentes causas de 

diminuição e causas de aumento de pena, FIXO A PENA FINAL EM 02 

(DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 23 (VINTE E TRÊS) 

DIAS-MULTA.DO CRIME DE DESCATO – 4º FATOA pena prevista para o 

crime transportar/portar acessório de arma de fogo de uso permitido, nos 

termos do art. 331 do Código Penal, é de seis meses a dois anos de 

detenção.1ª FASE:Analisando as circunstâncias judiciais previstas no 

artigo 59 do Código Penal, tem-se que:1) culpabilidade: nada que 

diferencie do tipo penal.2) antecedentes: por força da súmula 444, STJ, 

deixo de considerá-los.3) conduta social: não há nos autos como aferir a 

conduta social do acusado.4) personalidade: não há como aferir, sendo 

que nos autos não consta nenhuma verificação especializada.5) motivos: 

próprios do crime.6) circunstâncias: próprias do crime.7) consequências: 

próprias do crime.8) comportamento da vítima: inexistente.Dessa forma, 

notando-se que não há nenhuma circunstância negativa, FIXO a pena 

base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção2ª 

FASE:Ausentes circunstâncias atenuantes, faz-se presente a 

circunstância agravante circunstância agravante referente à reincidência, 

visto que há executivo de pena (código 35882) tramitando em desfavor do 

réu, razão pela qual fixo a pena intermediária em 07 (sete) meses de 

detenção.3ª FASE:Ausentes causas de diminuição e causas de aumento 

de pena, FIXO A PENA FINAL EM 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO.DO 

CONCURSO MATERIALEm sendo aplicável in casu a regra disciplinada no 

artigo 69do Código Penal (CONCURSO MATERIAL DE CONDUTAS), fica o 

réu definitivamente condenado pelas penas referentes ao (1º fato) 

Embriaguez ao Volante (8 (oito) meses de detenção e 11 (onze) 

dias-multa), (3º Fato) Transportar/Portar Acessório de Arma de Fogo de 

Usos Permitido (2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e 

três) dias multa) e (4º Fato) Desacato (7 (sete) meses de detenção à 

PENA TOTAIS DEFINITIVAS de 1 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE 

DETENÇÃO E 11 (ONZE) DIAS MULTA E; 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) 

MESES DE RECLUSÃO E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA.DO REGIME 

INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENAPor se tratar de réu reincidente, as 

penas deverão ser cumpridas em REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO. DO 

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADEConcedo ao condenado o direito de 

decorrer em liberdade, visto que, uma vez que já está solto, não há 

alteração fática que autorize sua prisão.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA E 

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENATendo em vista que trata-se de 

réu reincidente, com fulcro nos artigos 44, inciso II, e 77, inciso I, todos do 

Código Penal, deixo de conceder, respectivamente, os benefícios da 

substituição da pena e suspensão condicional da pena.DA SUSPENSÃO 

DO DIREITO DE DIRIGIRConsiderando que o réu não possui habilitação e é 

reincidente, o proíbo de obter permissão/habilitação para dirigir, pelo prazo 

de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, nos termos do art. 293, caput, do 

CTB.DISPOSIÇÕES COMUNSAtendendo à dosimetria da pena e, 

principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 

1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - CP, art. 60, 

caput e § 1º c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado quando 

da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de 

transitada em julgada a sentença – CP, art. 50.CONDENO o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, todavia, SUSPENDO sua 

exigibilidade no prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 12 da Lei 

1.060/50.CIENTIFIQUE-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO – CPP, art. 390 -, em 

havendo, intime o querelante ou o assistente – CPP, art. 391 -, fazendo a 

intimação da parte ré e a defesa técnica na forma do CPP, art. 392, I a VI e 

§§; CNGC, art. 1.420 e ss. e art. 1.692 e ss.Advirto que no “ato de 

intimação pessoal do réu, ser-lhe-à indagado se deseja recorrer da 

sentença. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça ou o 

gestor(a) reduzirá a termo a sua manifestação, independentemente do 

defensor ou advogado, de acordo com o art. 578 e parágrafos, do CPP” , 

assim como que cabe “à secretaria do Juízo, no momento da expedição do 

mandado de intimação da sentença, expedir também termo de apelação, 

com espaço reservado para o réu assinalar a intenção de recorrer da 
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sentença condenatória” - CNGC, art. 1.421, caput e parágrafo único –, 

cujo documento deverá seguir o modelo disponível no sistema 

informatizado de acompanhamento processual – CNGC, art. 1.692, § 

4º.TRANSITADA EM JULGADO a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:I-) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva. II-) 

OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, para o fim da suspensão dos 

direitos políticos.III-) OFICIE-SE ao DETRAN comunicando a pena de 

proibição do direitos de dirigir.IV-) COMUNIQUE-SE ao cartório 

distribuidor.V-) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de 

Identificação.VI-) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, efetue 

o pagamento da multa.VII-) ENCAMINHE-SE o item “4” do Termo de Exibição 

e Apreensão (fl. 14) ao Exército.VIII-) TRASLADE-SE cópia desta 

sentença para os autos de código 35882.Após o cumprimento de todas as 

determinações constantes da presente sentença (mormente a expedição 

de guias de execução definitiva), devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.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, Delmar Zanol, digitei.

Rio Branco, 14 de dezembro de 2018

Sócrates Jalves de Laet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000071-50.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA DUQUE SOARES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000071-50.2017.8.11.0052 Valor da causa: 

R$ 37.480,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: ELZIRA DUQUE SOARES PEREIRA, Endereço: RUA 

AMAZONAS, 123, VILA MARIA, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 

POLO PASSIVO: AVIANCA, Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUÍS, 

7059, - DE 7003 AO FIM - LADO ÍMPAR, SANTO AMARO, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04627-006 Senhor(a): POLO ATIVO: ELZIRA DUQUE SOARES 

PEREIRA A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar acerca do comprovante de pagamento juntado ao Id. 

17148473, 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 . RIO 

BRANCO, 18 de dezembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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: 8010031-42.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DEFACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA MATIZ LTDA - EPP (REQUERIDO)

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

DINIZ FRANCHISING ADMINISTRACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

ADRIANE DAS MERCES SAPIENZA OAB - SP0360508A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 8010031-42.2016.8.11.0052 Valor da causa: 

R$ 18.055,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: CREUZA DEFACIO 

FERREIRA, Endereço: Rua BAIA, S/N, VILA DOS OPERARIOS, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: L.K.F. REIS E CIA LTDA - 

ME, Endereço: Rua PERNAMBUCO, 405, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-428 OTICA MATIZ LTDA - EPP, Endereço: Rua PEDRO CELESTINO, 

32, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 DINIZ FRANCHISING 

ADMINISTRACAO LTDA, Endereço: Rua PEDRO CELESTINO, 32, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-010 Senhor(a): POLO ATIVO: CREUZA 

DEFACIO FERREIRA A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar cálculo atualizado para execução da 

sentença, 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 . RIO 

BRANCO, 18 de dezembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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: 1000167-31.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN KLEITON FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000167-31.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ALAN KLEITON FREITAS DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 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. É inegável a relação de consumo 

havida entre as partes porquanto a empresa reclamada, no caso, vem 

fornecendo a prestação de um serviço de telefonia móvel defeituoso o 

qual, segundo informações do reclamante, lhe causou danos de ordem 

moral. Em que pese à argumentação do autor, o direito não protege o 

chamado dano moral hipotético. A rigor, para viabilizar a procedência da 

ação de ressarcimento de prejuízos, a prova da existência do dano 

efetivamente configurado é pressuposto essencial e indispensável, o que 

implica concluir que somente danos diretos e efetivos que encontram no 

ordenamento jurídico suporte de ressarcimento, não se indenizando, por 

conseguinte, dano hipotético. A deficiência da prestação do serviço que 

não traduz em danos à reclamante, por si só, não configura dano moral e 

material indenizável por inexistência de ofensa a um dos chamados 

direitos da personalidade, bem como por ausência de prejuízo. A rigor, não 

existe responsabilidade civil sem que haja dano, ou seja, prejuízo a ser 

suportado pela autora, seja na esfera moral, como pretende, seja na 

esfera material como também pretende, pois, em nenhum momento, relata 

diminuição no seu patrimônio. Permitir o ressarcimento de dano moral e 

material hipotético, nesta situação, é admitir, por outro lado, o 

enriquecimento sem causa, razão pela qual não assiste ao autor a 

pretensão de direito material postulada. Nesse rumo segue firma a 

jurisprudência pátria: TJSP - Apelação APL 3714920088260562 SP 

0000371-49.2008.8.26.0562 - Data de Publicação: 09/05/2011. Ementa: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (telefonia) AÇAO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS Não disponibilização de bônus em linha telefônica móvel. Mero 

dissabor e dano hipotético Dano moral não configurado Recurso não 

provido. Processo: 7040877 PR 704087-7 (Acórdão). Relator(a): Jorge de 

Oliveira Vargas. Julgamento: 26/01/2012 Órgão Julgador: 8ª Câmara Cível 

Ementa AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. APRECIAÇÃO NÃO 

REQUERIDA NAS RAZÕES DE APELO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO 

RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA 

COM FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA QUE COMPROVA A 

FALSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. DANO 

HIPOTÉTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO. RECURSO A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. Por estas razões, não há como proceder ao dano 

moral hipotético. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e 

no mérito OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de 

má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juíza Togada, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-45.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Rio Branco, 12 de dezembro de 2018. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010330-19.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO JOSE JANUACAELY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Rio Branco, 12 de dezembro de 2018. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-88.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000105-88.2018.8.11.0052 Valor da causa: 

R$ 14.310,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: SIRLEI PEREIRA DOS SANTOS, Endereço: RUA DOIS, 08, QD 

03, BOA ESPERANÇA, SALTO DO CÉU - MT - CEP: 78270-000 POLO 

PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A., Endereço: TELEMAT CELULAR, 

1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

para se manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 
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descritas no corpo deste documento, sob pena de arquivamento dos 

autos. RIO BRANCO, 18 de dezembro de 2018. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

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: 1000112-80.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000112-80.2018.8.11.0052 Valor da causa: 

R$ 14.310,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: JOSE VITOR DOS SANTOS NETO, Endereço: RUA 

EROTILDES ALVES, S/N, QD 50, BOA ESPERANÇA, LAMBARI D'OESTE - 

MT - CEP: 78278-000 POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A., 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 A presente 

carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, para se manifestar nos autos, no prazo de 15 

(quinze) 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, sob 

pena de arquivamento. RIO BRANCO, 18 de dezembro de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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: 8010023-31.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RODRIGUES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 8010023-31.2017.8.11.0052 Valor da causa: 

R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL] ->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: MARLENE RODRIGUES MARQUES, Endereço: Acesso 

SALTO DAS NUVENS, SN, ZONA RURAL, SALTO DO CÉU - MT - CEP: 

78270-000 POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO S.A., Endereço: 

AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, S/N, - DE 1207/1208 A 

5100/5101, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a): POLO ATIVO: MARLENE RODRIGUES MARQUES A presente 

carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

cálculo atualizado para execução da sentença, 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 . RIO BRANCO, 18 de dezembro de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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: 1000146-55.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA HINGRIT GOMES PARANGABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000146-55.2018.8.11.0052 Valor da causa: 

R$ 18.740,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, COBRANÇA 

INDEVIDA DE LIGAÇÕES, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: MONICA HINGRIT GOMES 

PARANGABA, Endereço: Estrada Rural, s/n, Zona Rural, LAMBARI 

D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL 

S.A., Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, para se manifestar nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) 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, sob pena de arquivamento. RIO BRANCO, 18 de dezembro de 

2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000201-40.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000201-40.2017.8.11.0052 Valor da causa: 

R$ 5.053,65 ESPÉCIE: [HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: CHARLES KLEBER RODRIGUES, Endereço: 

AV SÃO PAULO, 706, av mato grosso, 706, CENTRO, S JOSÉ Q MARCOS 

- MT - CEP: 78285-000 POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Senhor(a): POLO ATIVO: CHARLES KLEBER RODRIGUES A presente carta 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, para se manifestar nos autos acerca da 

certidão juntada ao Id. 17166145, no prazo de 15 (quinze) 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. RIO BRANCO, 18 de dezembro de 

2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39073 Nr: 392-39.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseane Laurentino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 1. Diante da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO para 

patrocinar a defesa do acusado neste processo o douto(a) advogado(a), 

Dr.(ª) César Luiz Branicio da Silva. Ressalto que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em sentença, conforme o trabalho realizado 

e tabela da OAB/MT.

2. Homologo a desistência da testemunha Roberto Rivelino Rodrigues de 

Souza.

3. Declaro encerrada a instrução criminal.

 4. Saem os presentes intimados para apresentação de alegações finais 

por memorias, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

artigo 403, § 3º do CPP.

 5. Apresentados os memoriais finais, façam-me CONCLUSOS para 

prolação da sentença.

6. Cumpra-se. Às providências”.

7. Saem os presentes devidamente intimados.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 86330 Nr: 4124-20.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA 

DE CASTRO - OAB:18666/O

 Ante o exposto, forte em tias fundamento de fato e de direito, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva do indiciado, o que faço com 

arrimo no art. 312 do Código de Processo Penal.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Ciência ao MPE.Às 

providências.De Nobre/MT para Rosário Oeste/MT, 14 de dezembro de 

2018.Sabrina Andrade Galdino RodriguesJuíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 61313 Nr: 1106-93.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dayane Imaculada Malheiros de Souza, DMMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mailson José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 Vistos em substituição legal.

Inicialmente, quanto ao petitório de ref. 63, em que o causídico constituído 

pelo Exequente renuncia ao mandato que lhe foi outorgado, tenho que 

resta descumprida a regra insculpida no art. 112 do CPC, que assim 

vaticina:

“Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor”.

Assim, intime-se o causídico em questão para que no prazo de 10 (dez) 

dias prove a adoção das providências legais, notadamente relacionada à 

comunicação do mandante, sem a qual a renúncia ao mandato será 

ineficaz, observando assim ainda que a representação do executado 

continuará pelos 10 (dez) dias seguintes, uma vez que assim se faz 

necessário para lhe evitar prejuízo (art. 112, § 1º do CPC), mormente em 

virtude da prisão do executado.

Por oportuno, sem prejuízo das providências anteriores, intime-se o 

executado para que informe se possui condições de constituir novo 

advogado, advertindo-o que em caso de impossibilidade ser-lhe-á 

nomeado um defensor dativo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78849 Nr: 4445-89.2017.811.0032

 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: Nalva Aparecida Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rosário Oeste-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA DE LUCENA - 

OAB:16528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM obediência a decisão proferida nois autos, DESIGNO audiência de 

conciliação a realizar-se neste juízo e Comarca de Rosário Oeste-MT., sito 

a Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo Antonio ao lado Prefeitura 

Municipal de Rosário Oeste-MT, no dia 23 de ABRIL de 2018, às 15:00 

horas, nos autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86310 Nr: 4111-21.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO VIEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM obediência a decisão proferida nois autos, DESIGNO audiência de 

conciliação a realizar-se neste juízo e Comarca de Rosário Oeste-MT., sito 

a Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo Antonio ao lado Prefeitura 

Municipal de Rosário Oeste-MT, no dia 23 de ABRIL de 2018, às 13:30 

horas, nos autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53750 Nr: 1845-37.2013.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Dutra Morais - OAB:, 

Wendell Dutra Vital - OAB:OAB/MS 22.269

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 50,00(Cinquenra Reais), referente ao cumprimento do mandado no 

Bairro de Rosário Oeste-MT(Bairro Nossa Senhora Aparecidae outros 

endereços), a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos 

termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site 

em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt 

em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único 

do processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema, conforme Certidão do Senhor Oficial de Justiça .

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74270 Nr: 1743-78.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por André dos Santos da Silva em face de Banco 

Bradescard. Julgo extinto este processo com fundamento no artigo 269, I, 

do CPC.Sem custas. Sem honorários advocatícios pela justiça gratuita.Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74270 Nr: 1743-78.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional deduzido por André dos 

Santos da Silva, para que seja excluído seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito, até ulterior deliberação.EXPEÇA-SE o necessário.CITE-SE a 

parte requerida para que, querendo, apresente a defesa que entender 

cabível, pena de revelia.Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76343 Nr: 803-79.2016.811.0053

 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: ANADIR MANTERO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK SHARON DOS SANTOS 

- OAB:14712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na Ação de Cobrança proposta por 

ANADIR MANTERO RIBEIRO em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO 

DE LEVERGER/MT, condenando esta, apenas, ao pagamento do salário do 

mês de setembro/2015. Via de consequência, em montante a ser 

calculado em liquidação de sentença, declarando, assim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Considerando a definição da questão a partir da modulação pelo Pretório 

Excelso dos efeitos jurídicos da decisão proferida nas ADI n. 4.357 e n. 

4.425, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com 

base no disposto na Lei n. 11.960/09 até 25.03.2015, sendo que, a partir 

de então, a correção monetária deverá incidir com base na variação do 

IPCA-E .Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação e a correção monetária a partir do vencimento da cada 

obrigação. Considerando que a Autora decaiu de parte considerável do 

pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê 

que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Sendo assim, condeno as partes a pagarem metade das 

custas e despesas processuais e bem como ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do proveito obtido, considerando a natureza e importância da causa 

e o tempo exigido para o seu serviço.Processo não sujeito ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC. Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos 

do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85169 Nr: 427-25.2018.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRANCA MARIA MONTEIRO DA SILVA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intimação da parte autora, por meio do seu causídico, para manifestar, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se a Requerida desocupou voluntariamente o 

imóvel descrito na inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82601 Nr: 1573-38.2017.811.0053

 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: LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:16746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL ajuizada por Lubripel Lubrificantes e Peças LTDA – ME em face do 

Município de Santo Antônio de Leverger/MT. Assim, JULGO EXTINTO, sem 

resolução de mérito, o presente processo, à luz do art. 485, inc. I, art. 330, 

inc. VI e art. 321, parágrafo único, todos do CPC.Sem custas e 

honorários.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Transitando em julgado, ao arquivo.Intime-se via DJE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76362 Nr: 813-26.2016.811.0053

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J RODRIGUES CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josemar Honorio Barreto Jr - 

OAB:8578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por meio do seu causídico, para que, no prazo 

legal, apresente impuganção à contestação proferida nos autos, ref: 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73998 Nr: 1579-16.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ANANIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiano Cesar da Silva - 

OAB:14688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por meio do seu causídico, para, querendo, no 

prazo legal, impugnar à contestação proferida nos autos, ref: 15.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001044-65.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA ANTONIA DE OLIVEIRA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SANTOS ARRUDA OAB - MT19671/O (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 STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001044-65.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 371,49 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: VANIA ANTONIA DE OLIVEIRA MOREIRA 

Endereço: rua liderança, 0, indefinido, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - 

CEP: 78180-000 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 -situada Rua 

GOMES DE CAR, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-004 

Senhor(a): VANIA ANTONIA DE OLIVEIRA MOREIRA 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: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 07/03/2019 Hora: 12:00 

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 
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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. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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: 8010533-46.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA BRANDINA DE PADUA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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, 18 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-58.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON JOELSON DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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, 18 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-43.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON JOELSON DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(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, 18 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-85.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALUIZIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (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, 18 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-03.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALUIZIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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, 18 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-18.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALUIZIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (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, 18 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-09.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))
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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, 18 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-91.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAPERSON FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 8010045-91.2014.8.11.0053 REQUERENTE: JAPERSON 

FERREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. 

INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente 

corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), 

à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às providencias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-60.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR CASTRO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Numero 

do Processo: 8010060-60.2014.8.11.0053 REQUERENTE: JOCIMAR 

CASTRO LIMA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. INTIME-SE o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 

523, § 1º do CPC. Às providencias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-52.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 8010067-52.2014.8.11.0053 REQUERENTE: MARIA 

AUXILIADORA DE SOUZA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. INTIME-SE 

o executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, 

no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do 

art. 523, § 1º do CPC. Às providencias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-73.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILCE RITA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 8010085-73.2014.8.11.0053 REQUERENTE: ADAILCE RITA 

DE MAGALHAES REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar o 

valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de quinze 

dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do 

CPC. Às providencias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-58.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ARMINDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 8010086-58.2014.8.11.0053 REQUERENTE: BENEDITA 

ARMINDA DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar o 

valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de quinze 

dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do 

CPC. Às providencias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-32.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 8010230-32.2014.8.11.0053 REQUERENTE: LUIZ DE 

OLIVEIRA FILHO REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar o 

valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de quinze 

dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do 

CPC. Às providencias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-17.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEICA ALEXANDRINA RIBEIRO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 8010231-17.2014.8.11.0053 REQUERENTE: ZULEICA 

ALEXANDRINA RIBEIRO TEIXEIRA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. INTIME-SE o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 

523, § 1º do CPC. Às providencias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010269-29.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON DE ASSIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 8010269-29.2014.8.11.0053 REQUERENTE: KLEITON DE 

ASSIS RODRIGUES REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar o 

valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de quinze 

dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do 

CPC. Às providencias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011996-57.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOECIR RODIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Numero 

do Processo: 8011996-57.2013.8.11.0053 REQUERENTE: JOECIR 

RODIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Foi designada audiência 

de conciliação. A parte requerente devidamente intimada não compareceu. 

Mister a extinção da presente demanda sem a resolução de seu mérito, à 

luz do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, à 

luz do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-79.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MAGALHAES CAJU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO(A))

ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT OAB - SP208322 

(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, 18 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000090-53.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VALERIA DA COSTA BULHOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BEZERRA DE BRITO OAB - MT0012352A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON MARTINS DE BULHOES (RÉU)

 

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, 18 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-42.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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, 18 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-72.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA DE MAGALHAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

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, 18 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-94.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS OAB - MT0014245A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66079 Nr: 2313-09.2015.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2313-09.2015.811.0039 Código 66079

 ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: MARCOS PEREIRA DE SOUZA

PARTE RÉ: CAMILA BARBOSA LUIZ BRONDANI

CITANDO(A, S): Requerido(a): Camila Barbosa Luiz Brondani Filiação: 

brasileiro(a), natural de Tangará da Serra-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 

Sucupira, Nº 9.777, Bairro: Jardim Ipê, Cidade: Tangará da Serra-MT, 

ATULAMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/12/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: MARCOS PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, 

servente de pedreiro, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 

16248678 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 050.985.851-12, residente e 

domiciliado na rua Alagoas, nº 1.263, bairro Jardim Popular, na cidade de 

São José dos Quatro Marcos/MT., vem perante Vossa Excelência, por 

intermédio de sua advogada dativa (procuração em anexo), nos termos do 

artigo 1.582, §2º do Código Civil e ainda, artigo 2º da Lei 5.478/68, propor 

a presente AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA DE MENOR C/C 

DIREITO DE VISITAS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de 

CAMILA BARBOSA LUIZ BRONDANI, brasileira, solteira, de qualificação 

ignorada, residente e domiciliado na rua Sucupira, nº 9.777, bairro Jardim 

Ipê, na cidade de Tangará da Serra/MT., CEP nº 78.300-000, pelos fatos e 

fundamentos que passa a expor. I – PRELIMINARMENTE: Preliminarmente, 

salienta o requerente, nos termos da Lei nº. 1.060/50, que não tem 

condições financeiras de arcar com as custas processuais, e honorários 

advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento. Destarte, requer e faz jus 

ao benefício da gratuidade de justiça, neste sentido: “A simples 

declaração de miserabilidade jurídica por parte do interessado é suficiente 

para a comprovação deste estado, nos termos do art. 4º, § 1º da Lei 

1.060/50, STF/RE 205.029 – RSDJU de 07.03.97”. I - DOS FATOS O 

requerente em meados do ano de 2010 se mudou para a cidade de 

Tangará da Serra/MT., por motivos de trabalho. No curto período em que 

residiu naquela comarca o autor conheceu a requerida, tendo com a 

mesma um relacionamento amoroso informal. Desse relacionamento 

amoroso nasceu a menor Rubiane de Souza Brondani, hoje com 03 (três) 

anos de idade, conforme prova a certidão de nascimento que ora segue 

em anexo. Desde quando o autor foi comunidade da gestação da menor, 

este sempre participou do período gestacional da requerida, tendo 

inclusive ajudado financeiramente com as despesas do enxoval da 

criança, e tudo mais que fosse necessário. Após o nascimento da 

criança, o requerente mudou-se para esta comarca, e mesmo com a 

distância continuou cumprindo com todos suas obrigações de pai, e assim 

continua sendo feito. Entretanto Excelência, quando a menor tinha tão 

somente 08 (oito) meses de idade, a requerida entregou a criança aos 

cuidados do requerente, estando o autor criando a filha com a ajuda de 

sua genitora/avó paterna até os dias de hoje. Desde quando a requerida 

entregou a menor aos cuidados do autor, a mesma visitou a filha apenas 

uma única vez, sendo que o autor é quem leva a criança até Tangará da 

Serra, cidade em que a requerida reside, para EVITAR que os laços entre 

filha e mãe se desfaçam. Ocorre Excelência que o autor deseja 

imensamente regularizar tal situação, para que seja deferida a guarda 

definitiva ao mesmo, vez que este já vem exercendo tal obrigação desde 

quando a criança tinha 08 (oito) meses de idade. O requerente, sua 

genitora e todos os membros da família do autor amam demasiadamente a 

menor, vivem em função dessa criança. Excelência, o maior medo do autor 

é que a requerida a qualquer momento apareça e leve consigo sua filha, 

tomando destino ignorado, privando o autor de acompanhar e criar sua 

filha como assim vem exercendo. Se isso ocorrer, tanto o autor quanto a 

menor não suportaram tamanho sofrimento, pois como já mencionado, a 

relação entre pai e filha é muito forte, se forem separados ambos terão um 

grande abalo psicológico. Vale aqui destacar que a requerida nunca teve 

interesse em participar da vida da menor, nunca compareceu nos 

aniversários da criança, batizado, dentre outras comemorações, sendo o 

autor e sua genitora/avó paterna quem sempre cuidaram e zelaram da 

criança com todo amor e carinho, nunca deixando que lhe falte nada. 

Portanto Excelência, diante do que foi acima exposto, é que se busca junto 

ao Poder Judiciário que seja aplicada as medidas legais a fim de solucionar 

a lide, por ser essa medida de inteira Justiça. II - DO DIREITO DA GUARDA 

DA FILHA MENOR Conforme ja mencionada nos fatos, o autor conheceu a 

requerida quando ainda residia na cidade de Tangará da Serra/MT., com a 

qual teve um relacionamento amoroso informal, do qual nasceu a menor 

Rubiane de Souza Brondani, hoje com 03 (três) anos de idade. Desde 

quando a criança tinha 08 (oito) meses de idade, a requerida entregou a 

guarda de fato da filha em favor do autor, onde é o mesmo quem 

desempenha o papel fundamental na educação e criação da menor. A 

jurisprudência entende que ao ser concedida a guarda, devem ser 

observados, primeiramente, os interesses da criança. Esse é o 

entendimento no Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se: CIVIL. 

FAMÍLIA. GUARDA JUDICIAL PREVALECE O INTERESSE DA MENOR. 

INTERESSE DA CRIANÇA – REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FATO. A 

concessão da guarda da criança à bisavó visa regularizar uma situação 

de fato, uma vez que a menor reside com a bisavó paterna desde os 08 

meses de idade. Preservação do interesse da menos, não só para fins 

previdenciários. Colha-se a doutrina de Leoni Lopes de Oliveira, que traz 

um exemplo de um julgamento no TJSP que deve ser citada: “No caso de 

menor que gozava de bem-estar dos cuidados do pai e da avó paterna, 

decidiu-se pela inadmissibilidade da alteração da guarda. Na hipótese ficou 

demonstrado, ademais, que a mãe se desinteressou, de início pela guarda 

da criança. Reconheceu o tribunal que tinha “o intento materno, que 

porventura, um quê de capricho, detectada a busca do interesse maior do 

infante, que não está prejudicado pelo seu pai e avó paterna, de molde 

que não há por que tirar o menino de onde está para colocá-lo em local a 

cabo estranho para si, sem que saiba concretamente das vantagens 

traumáticas da transferência (TJSP, Apelação Cível nº 175.733-1…4ª 

Câmara Cível)”. A finalidade desta guarda é apenas regularizar a posse 

sob a criança que de fato vive com seu pai/requerente e avó paterna 

desde os 08 (oito) meses de idade. Sabe-se que o vínculo familiar é 

essencial para o desenvolvimento harmonioso da criança, que só é 

possível através de uma família. Preconiza o artigo 1.583, §2º do Código 

Civil, vejamos: Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. §2º A 

guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores condições 

para exerce-la e, objetivamente, mais aptidão para propiciar aos filhos os 

seguintes fatores: I – afeto nas relações com o genitor e com o grupo 

familiar; II – saúde e segurança; III – educação. Dispõe o artigo 1584, I do 

Código Civil, vejamos: Art. 1584 – A guarda unilateral ou compartilhada 

poderá ser: I – requerida por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por 

qualquer deles em ação autônoma de separação de divórcio, de 

dissolução, de união estável ou em medida cautelar. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento, vejamos: FILHOS - GUARDA E 

POSSE - INTERPRETAÇÃO LEGAL – PRIORIDADE – Cuidando-se de 

guarda e posse de crianças e adolescentes, as decisões referentes aos 

menores não devem guardar, inclusive por determinação legal, uma 

aplicação extremamente dogmática e fria. “Em primeiro lugar, deve-se 

observar que situação é mais vantajosa para a criança.” (TJ-BA - Ac. 

Unân. Da 4º Câm. Civ. Julg. Em 24-3-99 - Ap. 47702-9-Paripiranga - Rel. 

Des. Paulo Furtado; in ADCOAS 8175173) A criança vive em um lar 

estável, e o genitor na qualidade de pai possui condições suficientes de 

proporcionar todo o cuidado, carinho e afeição necessários para a 

criação de sua filha, a qual necessita para se desenvolver com dignidade. 

DO DIREITO DE VISITAS. O direito da visita não deve ser negado jamais, 
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pois uma criança não necessita apenas de amparo financeiro, necessita 

também de carinho, amor, cuidados que sempre esperam vir dos pais. 

Pensando sempre no bem estar da filha, o requerente não irá impedir de 

forma alguma que a requerida veja a menor, continuará levando a criança 

até a cidade onde a mesma reside, deixando dessa forma a visita livre, a 

critério da requerida. DA TUTELA ANTECIPADA: No presente caso, não há 

qualquer dúvida acerada dos fatos narros na inicial. A demora na fixação 

da guarda poderá expor a criança a riscos e dificuldades, pois quando 

bem quiser a requerida poderá vir e tomar a criança para sí após anos e 

anos o autor se dedicando e cuidando da mesma. Assim preconiza o 

artigo 273, I do Código Civil: Art. 273 - Art. 273. O juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convençam da verossimilhança da alegação e: I - haja fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação; É certo que o deferimento judicial 

de guarda visa, precipuamente, regularizar a situação de fato existente, 

propiciando melhor atendimento da criança em todos os aspectos, nos 

termos do artigo 33 da lei nº 8.069/90, se não vejamos: Art. 33. A guarda 

obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança 

ou adolescente conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, 

inclusive aos pais. §1º. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, 

podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de 

tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. estabelecido uma 

relação forte de amor e carinho que se caso venha a ser rompida pela 

tomada brusca da criança pela requerida, trará imenso prejuízo 

psicológico não só ao autor, mas principalmente a criança que não vive 

sem o pai. III - DO PEDIDO Diante de todo exposto, requer a Vossa 

Excelência que: a) Sejam concedidos ao Requerente os benefícios da 

justiça Gratuita, haja vista que não tem condições econômicas e/ou 

financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas 

aplicáveis à espécie, honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de 

sua família, nos termos Lei n. 1.060/50. b) Requer nos termos do artigo 

273, I do Código de Processo Civil, seja deferido o pedido de Tutela 

Antecipada, fixando a Guarda Provisória da menor Rubiane de Souza 

Brondani em favor do requerente, haja vista que o mesmo já detém a 

guarda de fato desde quando a criança tinha 08 (oito) meses de idade; c) 

Seja a Requerida citada no endereço acima indicado, para que, querendo, 

conteste o presente pedido, no prazo legal, sob pena de confissão e 

revelia; d) Seja a presente ação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, nos 

termos acima requeridos, confirmando-se a tutela antecipada, bem como 

convertendo a guarda provisória em GUARDA DEFINITIVA da menor 

Rubiane de Souza Brondani em favor do requerente Marcos Pereira de 

Souza. e) Seja também deferido o direito de visitas nos termos acima 

mencionado, deixando a visita livre, para que a requerida possa visitar a 

filha quando bem quiser. f) A condenação da requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios à 

razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da causa. g) Seja 

determinada a intimação do ilustre representante do Ministério público para 

intervir em todos os atos do processo, nos termos do artigo 82, I do 

Código de Processo Civil; h) Protesta pela produção de todas as provas 

em direito admitidas: documental, testemunhal, cujo rol, desde já oferece e 

que comparecerão independentemente de intimação, e, depoimento 

pessoal do Réu sob pena de réu confesso. i) Requer por fim que todas as 

intimações sejam encaminhadas a advogada Regina Célia Sabioni 

Lourimier, sob pena de nulidade. Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais) apenas para efeitos de alçada. Termos em que, Pede 

Deferimento.

 DESPACHO: Intime-se a presentante ministerial para que apresente 

manifestação nos autos no prazo legal conforme art. 178, II, CPC. Juntada 

a manifestação no prazo legal façam-me os autos conclusos. Acaso 

decorrido o prazo legal sem manifestação do Parquet, requisite-se o 

senhor Gestor Judicial a devolução imediata dos autos fazendo 

posteriormente os presentes conclusos. São José dos Quatro Marcos-MT, 

06 de julho de 2016.

 Eu, Vera Lucia Borges da Silva Auxiliar Judiciário, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 9 de novembro de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74466 Nr: 3380-72.2016.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3380-72.2016.811.0039 Código 74466

 ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: AILTON SOARES DE OLIVEIRA

PARTE RÉ: TATIANE DE SOUZA ALVES

CITANDO (A, S): Requerido (a): Tatiane de Souza Alves, Cpf: 

04496401169, Rg: 2.489.842-2 SSP MT Filiação: Carlindo Alves de Souza 

e Maria Aparecida de Souza, data de nascimento: 18/01/1988, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), doméstica, 

Endereço: Rua Laudelino Fernandes Mendes, S/nº, Bairro: Vila Ferreira 

Mendes, Cidade: Dom Aquino-MT, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E 

NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/12/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, de conformidade com o despacho e 

a petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta para, querendo, nos prazos indicados, requerer o 

PAGAMENTO DO DÉBITO e/ou CONTESTAR A AÇÃO, dentro do prazo de 

30 (trinta) dias da execução da liminar deferida nestes autos pague a 

integralidade da dívida conforme os valores apontado pela parte autora 

ocasião em que o bem lhe será restituído livre do ônus, bem como para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da medida 

liminar, caso queira, apresente resposta.

RESUMO DA INICIAL: AILTON SOARES DE OLIVEIRA, solteiro, lavrador, 

portador do RG n.º 1728383-3, expedido pela SSP/MT e devidamente 

inscrito no CPF sob o n.º 069.140.446-19, residente no Sítio no 

Assentamento Florescente, neste município de São José dos Quatro 

Marcos, Tel.: (66) 9931-3052, e-mail não possui, sob o patrocínio da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por um de seus membros 

infra firmado, constituído na forma do art. 128, XI, da Lei Complementar 

Federal no 80/94, prescindindo da apresentação de procuração, devendo 

ser intimado pessoalmente no Fórum desta comarca, conforme os arts. 

185 e 186 do CPC vêm perante Vossa Excelência ajuizar a presente 

AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

Em face de TATIANE DE SOUZA ALVES, brasileira, solteira, residente e 

domiciliada na Rua Arara Azul, Bairro Jardim das Araras, na cidade de 

Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, (obs.: fica próximo ao cemitério da 

cidade), Tel.: (66) 99981-5661 e-mail não possui, pelos motivos que a 

seguir passa a expor e requerer. I - DA IMPOSSIBILIDADE 

APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO DAS PARTES O Autor é 

hipossuficiente e não possui acesso à rede mundial de computadores, 

razão pela qual não é possível informar seu endereço eletrônico. II - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Inicialmente requer a V.Exa. à concessão dos 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, visto que o Requerente não 

tem condições de pagar às custas do processo e os honorários 

advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, para tanto 

invocando o art. 4.º e demais pertinentes da Lei 1.060/50 e artigos 98 e 99 

do NCPC indicando a Defensoria Pública do Estado para o patrocínio da 

causa. III - DA OPÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO O Autor em razão do quanto disposto no 

artigo 319, inciso VII do CPC não deseja que se realize a audiência de 

conciliação ou mediação, visto que a requerida reside no Município de Dom 

Aquino/MT, e acredita que devido à distância a mesma não se proporia a 

comparecer. IV - DOS FATOS O autor conviveu com a requerida por um 

período de 10 (dez) anos, no entanto, encontram-se separados acerca de 

02 (dois) meses por incompatibilidade de gênios. Dessa união, tiveram 

como frutos o nascimento de 04 (quatro) filhas de nomes: EVELLYN 

VITÓRIA DE SOUZA ALVES, NIKOLLY SOUZA DE OLIVEIRA, EDUARDA 

MILENA SOUZA OLIVEIRA e TAEMILLY VALENTINA SOUZA OLIVEIRA, 

conforme atestam as fotocópias das Certidões de Nascimento em anexo. 

Após a separação do casal a genitora mudou-se para a cidade de Dom 

Aquino/MT, e levou consigo apenas uma criança a menor TAEMILLY 

VALENTINA SOUZA OLIVEIRA de 02 (dois) anos de idade, as outras três 

filhas ficaram com o genitor. Inclusive o autor não juntou aos autos 
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fotocópia da certidão de nascimento da filha caçula Taemilly, pois está 

com a mãe. O autor sempre foi muito apegado com as crianças, tendo em 

vista que sempre conviveu com as meninas, desde o nascimento. No mais, 

o autor teve conhecimento de que a filha que a genitora levou consigo não 

está sendo bem cuidada, pois esta ingere muito bebida alcoólica, deixa a 

criança com estranhos, não tendo nenhuma responsabilidade e cuidado 

com a infante. Então, preocupado com a situação e temendo pelo futuro e 

bem-estar de suas filhas, o autor busca por meio desta lide ser detentor 

da guarda das infantes, por entender ter melhores condições de cuidar 

das mesmas. Portanto, deseja regularizar a guarda das 03 (três) filhas 

que já encontra-se de fato sua responsabilidade, e obter também a guarda 

da filha caçula. Requer, pois, seja deferida a GUARDA UNILATERAL das 

filhas EVELLYN VITÓRIA DE SOUZA ALVES, NIKOLLY SOUZA DE 

OLIVEIRA, EDUARDA MILENA SOUZA OLIVEIRA e TAEMILLY VALENTINA 

SOUZA OLIVEIRA ao genitor, em atendimento ao Princípio do Melhor 

Interesse da Criança. V - DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

Constitui-se em tutela satisfativa no plano dos fatos, já que realiza o 

direito, dando à parte Requerente o bem da vida pretendido com a ação, 

estando o juiz dotado do livre convencimento motivado para concedê-la ou 

não, entretanto, convencendo-se da presença dos requisitos legais, o 

magistrado deverá concedê-la. Para a concessão da tutela a Lei exige 

apenas que se concretize o art. 300 CPC, in casu, ambos estão 

presentes, a saber. VI - PROBALIDADE DO DIREITO Presente se faz a 

probabilidade do direito, visto que é totalmente plausível o pedido, 

partindo-se do pressuposto de que o autor é o pai da Infante; tem 

residência fixa; é portador de bons antecedentes, goza de boa saúde 

física e mental, além do fato de que possui uma estrutura propícia para 

criação, educação e sustento da filha, estando disposto a fazer 

sacrifícios pessoais em prol dela, estando preenchido, portanto, 

probabilidade do direito. VII - DO DIREITO A Carta Magna, no seu art. 227, 

estabelece que: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 

à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” O Código 

Civil, por sua vez dispõe que: Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à 

pessoa dos filhos menores: II - tê-los em sua companhia e guarda; Art. 

1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: § 2º Quando não 

houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 

encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será 

aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao 

magistrado que não deseja a guarda do menor. Já o Estatuto da Criança e 

do Adolescente dispõe: Art. 21. O pátrio poder familiar será exercido, em 

igualdade de condições, pelo pai forma do que dispuser a legislação civil, 

assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, 

recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. 

Não se olvide, data vênia, que o tratamento que deve ser dispensado à 

criança e ao adolescente, fixado como parâmetro no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, deve ser aquele que ofereça o melhor ambiente, 

condições e fatores outros que influenciem na formação do ser humano, 

possuindo o Requerente, sem sombra de dúvidas, tudo para criar e 

educar a filha em conjunto com a Demandada. VIII - DOS REQUERIMENTOS 

Face ao exposto, requer a Vossa Excelência: 1. A concessão dos 

benefícios da assistência judiciária; 2. A concessão liminar “inaudita altera 

pars” da tutela de urgência antecipada, com fundamento no acima 

exposto, deferindo-se a guarda unilateral provisória de EVELLYN VITÓRIA 

DE SOUZA ALVES, NIKOLLY SOUZA DE OLIVEIRA, EDUARDA MILENA 

SOUZA OLIVEIRA e TAEMILLY VALENTINA SOUZA OLIVEIRA, definindo 

que as crianças fiquem com o genitor; 3. A procedência do presente 

pedido, sendo formalizado o termo de guarda unilateral, na forma acima 

descrita, confirmando-se a liminar (caso) concedida; 4. A produção de 

todas as provas em direito admissíveis; prova testemunhal; produção 

documental, o depoimento pessoal da Ré, sob pena de confesso; 5. A 

participação do Ministério Público, visto que a causa se adequa às 

hipóteses em que sua intervenção é necessária, nos termos do artigo 178, 

inciso II do CPC; 6. A condenação da Ré nas custas processuais e nos 

honorários advocatícios de sucumbência, conforme o artigo 85, parágrafo 

2o, do CPC, sendo que estes deverão ser depositados no Fundo de 

Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

com fulcro no art. 265 da Lei Complementar nº 26/2006 e inciso I do art. 3º 

da Lei 11.045/2009, mediante pagamento em boleto bancário a ser emitido 

pelo Defensor Público através do site da Defensoria Pública do Estado do 

Mato Grosso. Dando-se à causa o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta 

reais). Nesses Termos, Pede Deferimento. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 23 de novembro de 2016

DESPACHO: Vistos. Defiro o pleito retro, e determino a citação por edital 

executado, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no 

artigo 257, do CPC .

 Decorrido in albis o prazo para manifestação, nomeio como Curador 

Especial o Advogado Dr. Charles Kleber Rodrigues OAB/MT 15.876, para 

atuar em defesa do executado, que deverá ser intimado desta nomeação 

pessoalmente, para, manifestar-se em tal condição, no prazo legal. 

Outrossim, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe 01 (um) URH 

(Unidade Referencial de Honorários)– Seção do Estado de Mato Grosso, a 

serem pagos pelo Estado de Mato Grosso. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de outubro 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Eu, Vera Lucia Borges da Silva Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 9 de novembro de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73608 Nr: 2948-53.2016.811.0039

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2948-53.2016.811.0039 Código 73608

 ESPÉCIE: 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 RÉ: CLEIDIANA DO NASCIMENTO ARAÚJO

CITANDO(A, S): Requerido(a): Cleidiana do Nascimento Araújo, Cpf: 

02810304130, Rg: 2.168.372-7 SSP MT Filiação: Adiel Rosa de Araújo e de 

Alveira do Nascimento de Araújo, data de nascimento: 17/04/1989, 

brasileiro(a), natural de Jauru-MT, convivente, do lar, Endereço: Rua do 

Café, Nº 762, Bairro: Jardim das Oliveiras, Cidade: S. J. Quatro 

Marcos-MT, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/11/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 3.419,45

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, de conformidade com o despacho e 

a petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta para, querendo, nos prazos indicados, requerer o 

PAGAMENTO DO DÉBITO e/ou CONTESTAR A AÇÃO, dentro do prazo de 

05 (cinco) dias da execução da liminar deferida nestes autos pague a 

integralidade da dívida conforme os valores apontado pela parte autora 

ocasião em que o bem lhe será restituído livre do ônus, bem como para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da medida 

liminar, caso queira, apresente resposta.

 RESUMO DA INICIAL: BRADESCO FINANCIAMENTOS, instituição financeira 

de direito privado, com sede social em Osasco- SP, a Cidade de Deus, 

s/nº, Bairro Vila Yara, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.207.996/0001-50, 

e-mail: 4429.advogados@bradesco.com.br, por sua advogada 

infra-assinada (m.j.), com escritório profissional em GOIANIA-GO, a Rua 

52, Nº 653, Qd. B21, Lt. 23 Ed. Work Space, Jardim Goiás, CEP 74810-200 

– GOIANIA-GO, Fone/Fax: 62 3416-5500 – E-mail:juridico-tj@megs.com.br 

onde receberá as comunicações processuais de estilo, vem, mui 

respeitosamente, à presença de V. Exa., com fundamento no Decreto-Lei 

nº 911/69, com as alterações do Artigo 56, da Lei nº 10.931/04 também 

Artigos 101 e 102, da Lei 13.043, de 13 de novembro de 2.014 e Artigos 

1.361 a 1.368-B, do Código Civil Brasileiro e demais disposições legais 

aplicáveis à espécie, propor a presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 
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PELO DECRETO-LEI Nº 911/69 em desfavor de CLEIDIANA DO 

NASCIMENTO ARAUJO, brasileira, Casada, agropecuarista, inscrita no 

CPF sob nº 028.103.041-30, residente e domiciliada a RUA DO CAFE 762 

CASA, JD UNIVERSITARIO, CEP. 78.285-000 SAO JOSE DOS QUATRO - 

MT, o que faz pelas razões de fato e de direito a seguir elencada: 1 – O 

autor concedeu a ré um financiamento no valor de R$ 13.161,10 ( treze 

mil, cento e sessenta e um reais e dez centavos) para ser restituído por 

meio de 36 ( trinta e seis) prestações mensais sucessivas, no valor de R$ 

510,41 ( quinhentos e dez reais e quarenta e um centavos) cada, com 

vencimento inicial em 26/12/2014 e final em 26/11/2017, tudo mediante o 

incluso” PROPOSTA DE FINANCIAMENTO DE BENS OU 

SERVIÇOS-4370339155, celebrado em 21/11/2014. 2 – Em garantia das 

obrigações assumidas a ré (ou réu) transferiu em Alienação Fiduciária o 

bem descrito no supramencionado contrato e a saber: Marca: FIAT Chassi: 

9BD197132D3084388 Modelo: GRAND SIENA 1.4 Placa: FFN-6348Cor: 

BRANCA Movida: ALCOOL/GASOLINA Ano/Mod.: 2013/2013 Renavan: 

00532614780 3 – Ocorrem, porém, que a parte ré tornou-se inadimplente, 

deixando de efetuar o pagamento das PRESTAÇÕES Nº 17 (VENCIDA DIA 

26/04/2016 ) ATE Nº 22 (VENCIDA DIA26/09/2016 ) , perfazendo a dívida 

(essas mesmas parcelas) o valor de R$ 3.419,45 ( três mil, quatrocentos e 

dezenove reais e quarenta e cinco centavos), incorrendo em mora desde 

então, nos termos do Artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as 

alterações da Lei 13.043/2.014. 4 – O autor, seguindo os procedimentos 

estabelecidos pela Lei 13.043/2.014, o instituiu a mora do réu, por meio da 

notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento 

(doc. junto).5 – Assim, a parte requerida está a DEVER ao autor a 

importância total de R$ 10.565,19( dez mil, quinhentos e sessenta e cinco 

reais e dezenove centavos), saldo devedor do contrato este (PARCELAS 

VENCIDAS E VINCENDAS) atualizado até o dia 19 de outubro de 2016, vez 

que não cumpriu o pactuado, nos termos da legislação específica. 6 – 

Desta feita, cabe ao banco credor o direito de fazer apreender o bem que 

lhe foi fiduciariamente alienado e em seguida promover a sua venda, 

aplicando o respectivo resultado ao pagamento do débito de R$ 10.565,19( 

dez mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), 

correspondente ao principal e acessórios da dívida (parcelas vencidas e à 

vencer), devidamente discriminados no extrato que também ora se junta. 7 

– A consolidação da propriedade deverá ocorrer livre de ônus, o que inclui 

a não cobrança de quaisquer tributos, multas, diárias de pátio e outros 

encargos de responsabilidade do devedor, réu neste processo, nos 

termos do Artigo 1.368 B, do Código Civil Brasileiro, com nova redação 

conferida pela Lei 13.043/2.014.8 – ISTO POSTO, com fundamento no 

Artigo 3º e seus Parágrafos do já citado diploma legal, com as alterações 

dadas pela Lei 10.931/2.004 e Lei 13.043/2.014, REQUER a Vossa 

Excelência: A) CONCEDER LIMINARMENTE a BUSCA E APREENSÃO do(s) 

bem(ns) descrito(s) no item 2 (Dois) retro e uma vez efetivada a medida a 

consequente EXPEDIÇÃO de OFÍCIOAO DETRAN para a imediata retirada 

de quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto ao Registro Nacional de 

Veículos Automotores – RENAVAM (IPVA, multa, taxas, alugueres de pátio 

etc.) –anteriores à consolidação da propriedade, bem como OFÍCIO À 

SECRETARIA DA FAZENDAESTADUAL comunicando a transferência da 

propriedade, bem assim para que esta se abstenha à cobrança de IPVA 

junto ao Banco autor ou a quem este indicar – igualmente anteriores à 

consolidação da propriedade) DETERMINAR A INCLUSÃO da presente 

Busca e Apreensão no RENAVAM (através do Sistema RENAJUD) para 

impossibilitar qualquer operação, sobretudo a venda do veículo a terceiro 

(Art. 3°, § 9º) ou caso indisponível (RENAJUD) seja feita através de ofício 

ao Departamento competente, ordenando sua restrição à circulação, e 

autorizando o recolhimento do bem pelas forças policiais, com imediata 

comunicação ao representante do credor fiduciário, adiante nominado) 

DETERMINAR A CITAÇÃO DA PARTE RÉ para, querendo, no prazo de05 

(Cinco) dias contados da efetivação da liminar pagar a integralidade da 

dívida indicada no item 5(Cinco) da presente inicial (PARCELAS VENCIDAS 

E À VENCER), acrescida dos encargos pactuados, custas processuais e 

honorários advocatícios sobre o valor total, conforme julgamento do c. 

STJ, proferido no Recurso Repetitivo nº 1.418.593-MS, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre do ônus da alienação fiduciária e/ou para no 

prazo de 15 (Quinze) dias (também contados da apreensão do bem),sob 

pena de revelia, contestar e acompanhar a presente ação, até final 

decisão. D) DECORRIDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS EXECUTADA 

ALIMINAR e sem que a parte ré efetue o pagamento da totalidade do 

débito, TORNAR DEFINITIVA a consolidação da propriedade, com a posse 

plena e exclusiva do bem objeto da demanda em mãos do autor, tudo 

conforme disposição legal, conforme previsto no § 1º, Artigo 3º, do Dec. 

Lei 911/69, com a redação que lhe foi dada pelo Artigo 56, da Lei 

10.931/04. E) A PARTE DEVEDORA, por ocasião do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão, DEVERÁ ENTREGAR O BEM E SEUS 

RESPECTIVOS DOCUMENTOS, de acordo com o § 14º, do Artigo 3º, do 

Dec. Lei 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04. F) 

REQUER seja arbitrada MULTA DIÁRIA, a ser paga pela parte ré e até o 

efetivo cumprimento da liminar de busca e apreensão, na hipótese do 

descumprimento – § 14º, do Artigo 3º, do Dec. Lei 911/69, com a redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04. G) CONDENAR a parte ré ao 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIAS 

ADVOCATÍCIAS. 9 – REQUER, ainda, sejam concedidas ao Sr. Oficial de 

Justiça as faculdades contidas nos §§ 1º e 2º, do Artigo 212, do Código 

de Processo Civil, inclusive com ordem de arrombamento reforço policial, 

quando necessário, para que proceda a apreensão do(s) bem(ns) que 

será(ao) removido(s)para o depósito do autor, quando também a PARTE 

RÉ DEVERÁ ENTREGAR OS RESPECTIVOSDOCUMENTOS (DO VEÍCULO), 

conforme preceitua o § 14º, do Artigo 3º. incluído pela Lei 13.043/2014, 

cuja determinação deverá constar do mandado.10 – Mais, REQUER que 

todas as intimações, publicações de despachos comunicações relativas 

ao processo e/ou ao veículo retido/retomado sejam realizadas em nome 

dos seguintes advogados (sob pena de nulidade dos atos): MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO OAB/GO21.593-A / MARCELO BRASIL SALIBA 

OAB/MT 11.546-A.11- Em cumprimento ao disposto no artigo 319, VII, do 

Novo CPC, não há interesse na Audiência de Conciliação ou Mediação, 

requerendo portanto, o deferimento da liminar de busca e apreensão.12 – 

Por fim, e se necessário, PROTESTA por todos os meios de provas em 

direito admitidos, REQUERENDO, desde já, o depoimento pessoal da parte 

requerida , sob pena de confesso, bem assim a oitiva de testemunhas, as 

quais serão oportunamente arroladas, dentre outras que demostrarem 

necessárias em razão de fatos supervenientes. Para os efeitos legais, 

dá-se à causa o valor de R$ 3.419,45 (três mil quatrocentos e dezenove 

reais e quarenta e cinco centavos).

DESPACHO: Vistos em correição. Defiro o pleito retro, e determino a 

citação por edital do executado, com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o disposto no artigo 257, do CPC . Decorrido in albis o 

prazo para manifestação, nomeio como Curador Especial à Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada desta nomeação pessoalmente, para, 

manifestar-se em tal condição, no prazo legal. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.

Cumpra-se.

Eu, Vera Lúcia Borges da Silva Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 9 de novembro de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115548 Nr: 5397-90.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRA JÚLIA SARTURI MASCARELLO, 

GRAZIELLA MASCARELLO, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - 

OAB:18099-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a)para que no 

prazo de 05 (cinco)dias recolha o valor da Diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104356 Nr: 3816-74.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO HOLDING PARTICIPAÇÃO E CONTROLE 

FINANCEIRO EIRELI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRY BRISOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN RODRIGO BUENO - 

OAB:310333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, não foi possível realizar o substabelecimento da 

Petição do Autor de ref.18, devido erro na informação de advogado 

constituído.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96069 Nr: 3131-04.2016.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO DE MOLAS NOMA LTDA - ME, JDC 4º VARA 

CÍVEL DE VILHENA-RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAIZA BENTO DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEVERSON LEANDRO DA COSTA 

- OAB:3134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a)para que no 

prazo de 05 (cinco)dias recolha a Diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114578 Nr: 4776-93.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 2ª VARA CÍVEL DE JABOATÃO DOS 

GUARARAPES - PE, BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDINEI PANTA PEREIRA, MARTINS ALVES 

PEREIRA, MARIA JOSÉ PANTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE 

MACEDO - OAB:OAB/CE 15.096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte autora recolher o 

valor das Custas Judiciais pendentes conforme ref. 1.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 37653 Nr: 2472-39.2009.811.0078

 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: DALCINEI ANTONIO DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 

5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 37653 Nr: 2472-39.2009.811.0078

 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: DALCINEI ANTONIO DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 

5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114496 Nr: 4736-14.2018.811.0078

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIGUEL LUTKEMEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MAGGI SCHWANCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CESAR OLIVO - 

OAB:20230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Mantenho a postergação da apreciação do pedido liminar pelas próprias 

razões que o embasaram.

Tendo em vista a decisão monocrática referente ao Agravo de Instrumento 

interposto, proceda a secretaria com o imediato cumprimento da decisão 

de ref. 17 no tocante citação do requerido para apresentar a 

constestação no prazo legal. Certificado o decurso de prazo, voltem os 

autos conclusos com URGÊNCIA para apreciação da liminar.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73986 Nr: 1520-21.2013.811.0078

 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: ICPV, GV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 065/2018/DF - ALTERAR em parte a Portaria nº 

062/2018/DF, que convoca os servidores da Comarca de Tabaporã/MT 

que integrarão a escala de plantão judiciário forense no período de 

20.12.2018 a 06.01.2019, apenas para constar o novo período que as 

servidoras Nathally Rogéria Pereira Gomes Jarschel e Mayara Carla 

Ribeiro de Souza foram escaladas, mantendo inalterada a escala quanto 

aos demais servidores:

* A Portaria nº 065/2018/DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29526 Nr: 1796-62.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Gimenez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A

 Certifico que, a carta precatória expedida às fls. 70 para inquirição da 

testemunha Alecio R. F. da Silva, foi encaminhada em 16/12/2018 à 

Comarca de Juara-MT, via Malote Digital. Código de rastreabilidade: 

81120183882072.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21837 Nr: 1203-72.2013.811.0094

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto Pulzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A 

CIAN, Real Brasil Consultoria-PERITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, Fábio da Costa Azevedo - OAB:OAB/SP 153.384, 

João Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, José Eduardo 

Berto Galdiano - OAB:220356/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Certifico que a Carta Precatória expedida às fls. 824, foi protocolada na 

presente data, sendo distribuída na Vara Única de Porto dos Gaúchos-MT, 

sob o número 1000201-08.2018.8.11.0019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21837 Nr: 1203-72.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto Pulzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A 

CIAN, Real Brasil Consultoria-PERITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, Fábio da Costa Azevedo - OAB:OAB/SP 153.384, 

João Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, José Eduardo 

Berto Galdiano - OAB:220356/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Certifico que a Carta Precatória expedida às fls. 822, foi protocolada na 

presente data, sendo distribuída na 1ª Vara Cível de Juara-MT, sob o 

número 1001582-54.2018.8.11.0018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32868 Nr: 1552-02.2018.811.0094

 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): Leandro Gonçalves de Araujo, Jair Lopes dos 

Santos Junior, Ezequiel Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT, Astor Beskow - OAB:46561/PR

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória expedida às fls. 

256 dos autos, via malote digital, para a Comarca de Sinop, para as 

devidas providências. Código de rastreabilidade: 81120183883579, 

81120183883580.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21837 Nr: 1203-72.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto Pulzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A 

CIAN, Real Brasil Consultoria-PERITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, Fábio da Costa Azevedo - OAB:OAB/SP 153.384, 

João Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, José Eduardo 

Berto Galdiano - OAB:220356/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerida na pessoa do seu advogado, para que, comprove aos autos o 

pagamento das custas das cartas precatórias à serem encaminhadas às 

Comarcas de Nhandeara-SP, Juara-MT e Sinop-MT, visando as inquirições 

das testemunhas arroladas às fls. 820/820-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33143 Nr: 1717-49.2018.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS HENRIQUE PINHEIRO, Marli Aparecida 

Flores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Execução de Título Extrajudicial proposta por 

Cooperativa de Crédito de Livre admissão de Associados do Vale do 

Juruena – Sicredi Univales - MT/RO, em face de Elias Henrique Pinheiro e 

Marli Aparecida Flores, devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos necessários.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.

Cite-se a parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) 

sobre o valor da causa (art. 827 do CPC). No caso de integral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será 

reduzido pela metade (§ 1º, Art. 827 do CPC)

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação da parte executada e a segunda com o objetivo de promover a 

penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal de três (03) dias.

Citada a parte executada, o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo supra, munido da segunda via do 

mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens, a 

sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, a executada.

No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado observe-se às prerrogativas do artigo 

212, § 2º, do CPC.

 Cite-se.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33135 Nr: 1710-57.2018.811.0094

 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: CSdSS, CSdSS, CSdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Félix Lopes Fernandes - 

OAB:MS/10.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a inicial e documentos que o acompanham, vez que atendidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Considerando que o Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) 

determina a realização de audiência de conciliação ou mediação como 

primeiro ato do processo (art. 334), bem como que essa audiência seja 

realizada preferencialmente por conciliador ou mediador, onde houver 

(artigo 334, §1º);

Considerando ainda, que a audiência não será realizada, se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, §4º, I, CPC), e no presente caso, somente a parte 

requerente manifestou desinteresse;

 Levando em consideração, que a Conciliadora Judicial pode e deve 

auxiliar o magistrado na pauta de oralidade da Vara, nos termos do art. 

334, § 1º do CPC ( PROVIMENTO N. 9/2016-CM), DETERMINO que a 

Secretaria designe data para audiência, de acordo com a pauta da 

Conciliação.

Cite-se e intime-se a requerida, no endereço declinado na exordial, bem 

como, intime-se a parte autora para que compareça à audiência, 
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acompanhada de seu(s) advogado(s), com as advertências legais, 

contidas no art. 334, §§ 8º, 9º e 10º do CPC.

Não havendo conciliação, o prazo para a parte requerida, oferecer 

contestação é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial, será na forma 

estabelecida no art. 335 do Código de Processo Civil.

Cite-se, por edital, os herdeiros incertos e desconhecidos do de cujus 

José Correa Sansana, conforme requerido na inicial.

 Após, decorrido do prazo, abra-se vista à parte autora.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32836 Nr: 1531-26.2018.811.0094

 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: Milton Parpineli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de 

Antecipação de Tutela proposta por Milton Parpineli, em face de Apolinário 

Empreendimentos Imobiliários, em que o requerente pugna pelo 

deferimento da assistência judiciária gratuita.

Sendo assim, foram os autos remetidos à conclusão para fins de 

deliberação da pleiteada gratuidade e, consequente, recebimento da inicial 

sem adiantamento de custas e despesas processuais.

Posto isso, importa transcrever a lição do art. 99, §2º, do CPC, in verbis:

“ (omissis) § 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.”

Com efeito, dada à natureza da presente ação até mesmo porque se trata 

de 05 (cinco) terrenos, tem-se, em um primeiro momento, elementos que 

demonstram a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

Contudo, na forma do dispositivo alhures transcrito, INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos, cópia 

de holerite, declaração de imposto de rende e/ou outros documentos 

hábeis em comprovar a insuficiência de recursos para custear as custas 

e despesas processuais, sob pena de preclusão.

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

requerente, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33288 Nr: 1797-13.2018.811.0094

 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: Mariluz Garcete Pereira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Jheneffer Alves Freitas 

- OAB:25595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a advogada da impetrante, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, assine a petição inicial, sob pena de cancelar sua distribuição, não 

podendo a ação tramitar com a peça vestibular apócrifa.

Após, retornem-se os autos novamente, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32321 Nr: 1261-02.2018.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIRSCH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO NORTE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLOS LUIZ BERTONI - 

OAB:44933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1261-02.2018.811.0094 - Código 32321

DECISÃO

 Vistos, etc.

Versam-se os autos sobre Ação de Execução de Título Extrajudicial, que 

move Wirsch Comércio e Distribuição Norte Ltda em face de Rodrigo 

Tirloni.

Compulsando os autos verifica-se que a inicial não veio acompanhada de 

procuração do advogado que prescreveu a peça vestibular, tampouco 

comprovante de quitação das custas e despesas processuais iniciais.

À fl. 13, foi determinada a intimação do patrono da requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse à inicial com o devido 

recolhimento das custas, bem como acostar aos autos documento de 

procuração, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 290, caput, 

do Código de Processo Civil.

Ocorre que, devidamente intimado, o advogado do requerente deixou de 

acostar aos autos o documento de procuração, tendo acostado guia de 

recolhimento das custas e despesas processuais, contudo, sem o 

recolhimento da guia.

 Destarte, determino o cancelamento da presente ação, com fulcro no § 2º 

do art. 104 e art. 290, ambos do CPC c.c art. 249 da CNGCMT.

 Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Tabaporã-MT, 14 de dezembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8689 Nr: 328-78.2008.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto, Ilma Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Orlando de Almeida - 

OAB:115506/SP, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 (...) DECIDO:I – INTIME-SE o autor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

PROVIDENCIE as peças técnicas descritas às fls. 416, atendendo 

integralmente o disposto na manifestação da Gerência de Cadastro do 

INTERMAT, ocasião em que se fará possível o estudo e obtenção da 

certidão de localização de imóvel, tal como informado às fls. 415 e, assim, 

JUNTE aos autos o estudo e certidão de localização de imóvel, fornecido 

pelo Instituto da Terra do Estado de Mato Grosso, sob pena de preclusão e 

extinção do feito sem resolução de mérito;II – Com o aporte da certidão de 

localização, REITERE-SE o ofício de fls. 425, fazendo constar cópia de 

referida certidão, além de cópia do ofício de fls. 427;III – Por fim, cumpridas 

todas as providências alhures ou, deixando o autor transcorrer o prazo 

que lhe assiste sem qualquer manifestação, tornem os autos 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22506 Nr: 546-96.2014.811.0094

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI ANUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Milton Nascimento, Luiz Lemes Martins, 

Izaias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:MT/13.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081, Mauro Antonio Stuani - OAB:6.117-B

 “Ex positis”, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE TERCEIRO, opostos por 

Claudinei Anuto em face de Antônio Milton Nascimento, Luiz Lemes Martins 

e Isaias de Oliveira, em razão da não caracterização da alegada 
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constrição indevida, nos termos do art. 674, caput, do referido Diploma 

Legal, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.4.Disposições FinaisCondeno o embargante CLAUDINEI 

ANUTO, nas custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §1º, do Código de 

Processo Civil.Uma vez ultrapassada a fase recursal, sendo certificado o 

trânsito em julgado da presente sentença e, não havendo requerimentos 

pendentes de apreciação, fica desde já autorizado o arquivamento do 

presente feito, com as baixas e anotações de estilo, bem como, com o 

translado de cópia para os feitos principais (em apenso).Por fim, fixo em 

02 (duas) URHs os honorários do D. Causídico MAGAIVER BAESSO, 

nomeado às fls. 90 como curador especial de um dos embargados citado 

por edital. Expeça-se competente certidão.Publique-se. Intimem-se todos. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6127 Nr: 1144-65.2005.811.0094

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Lemes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Antonio Stuani - 

OAB:6.117-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammaud - 

OAB:3688-A

 Vistos, etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 305, sendo assim, com o 

retorno da missiva expedida às fls. 301, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para 

prosseguimento do feito.

Por fim, diligencie-se a Sra. Gestora no sentido de obter e encartar aos 

autos cópia atualizada da movimentação da aludida missiva no juízo 

deprecado, bem como, solicitar a devolução e/ou informações, nos termos 

da CNGC/MT.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 33193 Nr: 1748-69.2018.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. M. DA SILVA MADEIRAS - EPP, Oleriano 

Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de Execução Fiscal, ajuizada pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato de Grosso, em face do executado (a) descrito na inicial, 

ante a inadimplência de obrigação legal escopo de dívida ativa 

devidamente certificada.

Cite-se a parte executada para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Na hipótese da citação restar frustrada, independentemente de nova 

manifestação, proceda-se a citação nos moldes determinado no art. 8 º 

Lei 6.830/80.

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se a 

Exeqüente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora.

Desde já, deixo consignado que, qualquer diligência visando à localização 

de bens da Executada para a penhora, caberá a Exeqüente fazê-lo.

Não havendo a indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos 

termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 

01 (um) ano, atentando a Exeqüente à necessidade de diligenciar pela 

descoberta de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular 

prosseguimento até a satisfação integral do crédito.

Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico.

Defiro os benefícios do artigo 212, § 2º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 52/2018/DF

 A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca de Tapurah, Estado do Mato Grosso, na 

forma da lei e no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o Ato nº 1058/2018-DRH, que nomeou para exercer o 

cargo de Técnico Judiciário nesta Comarca de Tapurah o candidat o 

Rogério Soares de Barros, em virtude de aprovação no Concurso Público, 

conforme ordem de classificação estabelecida no Edital nº 6/2016/GSCP;

 RESOLVE:

 LOTAR o Senhor Rogério Soares de Barros, servidor nomeado pelo Ato 

nº 1058/2018-DRH, para desempenhar as funções do cargo de Técnico 

Judiciário na Central de Administração, com efeitos a contar desta data.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tapurah-MT, 18 de maio de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em Substituição Legal

TERMO DE POSSE, COMPROMISSO E ENTRADA EM EXERCÍCIO

 Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito ( 

18/12/2018), nesta cidade e Comarca de Tapurah, no Edifício do Fórum, 

sito à Av. Rio de Janeiro, 223, Centro, às 13:00 horas, onde presente se 

encontrava a Ex celentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza de 

Direito Diretor a do Foro, comigo Valnice T. Wagner, Gestora Geral, 

compareceu a Sr. Rogério Soares de Barros, portador do RG n° 

1817036-6 SSP/MT, CPF n° 028.628.151-10, Titulo de Eleitor n° 

029225821856, Zona: 007, Seção 0205, Cidade de Diamantino/MT, 

residente e domiciliado na Avenida Desembargador J. P. F. M endes, n. 

500, cidade de Diamantino/MT, em face de ter sido nomeado por intermédio 

do Ato 1058/2018-DRH, datada de 06/12/2018, disponibilizado no DJE em 

07/12/2018, ed. 10391/2018 e publicado no dia 10/12/2018, para tomar 

posse, prestar compromisso e entrar em exercício na função de Técnico 

Judiciário, aceitando e se comprometendo a bem, fiel, leal e honradamente 

cumprir as atribuições de seu cargo, sem dolo nem malícia, sendo deferido 

o compromisso pelo MM a. Juíza de Direito. Apresentou todos os 

documentos previstos no Edital de abertura de Concursos Público e 

declarações de bens e valores que constituem seu patrimônio e 

declaração quanto ao exercício de outro cargo, emprego ou função 

pública, conforme dispõe o art. 16, § 5o, da Lei Complementar n° 04, de 

15/10/90. Para constar, determinou lavrar o presente termo que, lido e 

achado conforme, segue devidamente assinado pelos presentes. Eu, 

_____________ (Gestor Geral), o subscrevi.

Rogério Soares de Barros

 Empossado

Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em Substituição Legal

PORTARIA N. 52/2018/DF

 A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca de Tapurah, Estado do Mato Grosso, na 

forma da lei e no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o Ato nº 1058/2018-DRH, que nomeou para exercer o 

cargo de Técnico Judiciário nesta Comarca de Tapurah o candidat o 

Rogério Soares de Barros, em virtude de aprovação no Concurso Público, 

conforme ordem de classificação estabelecida no Edital nº 6/2016/GSCP;

 RESOLVE:

 LOTAR o Senhor Rogério Soares de Barros, servidor nomeado pelo Ato 

nº 1058/2018-DRH, para desempenhar as funções do cargo de Técnico 

Judiciário na Central de Administração, com efeitos a contar desta data.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tapurah-MT, 18 de maio de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em Substituição Legal
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50826 Nr: 1968-30.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE FERREIRA MERGULHÃO, MARIA 

SALETE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:MT0019077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar o comprovante de 

recolhimento das custas de distribuição de carta precatória junto ao Juízo 

da Comarca de Cascavel/PR, para novo reenvio do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58392 Nr: 1381-37.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT 18473-A, Moises Batista de Souza - OAB:MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para manifestação no prazo de 15 dias quanto a certidão negativa de 

citação e busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60649 Nr: 2795-70.2017.811.0108

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ, LDS, JFS

 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:

 Certifico para os devidos fins que a contestação é tempestiva, assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de sua 

procuradora, para no prazo de 15 dis apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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

 Impulsiono os autos para a intimação da douta procuradora do réu 

Henrique Joaquim de Freitas, para no prazo de 05 dias apresentar 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60140 Nr: 2427-61.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUEL ROBERTO SILVÉRIO, ELAINE MARIA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Francisco Antonio Biolchi - 

OAB:18488

 Impulsiono os autos para a intimação do procurador do réu JOSUEL 

ROBERTO SILVÉRIO para no prazo de 05 dias apresentar alegações 

finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64141 Nr: 1757-86.2018.811.0108

 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: HEMS, FMTDS, NS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR HENRIQUE DE 

ALBUQUERQUE SILVA - OAB:23412/O, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR 

- OAB:19139/O, Nilson Jacob Ferreira - OAB:OAB/MT- 9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar a certidão de nascimento 

ou certidão de casamento do genitor Nadir Sucolotti, a fim de instruir os 

autos consoante o parecer ministerial de fls. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62469 Nr: 710-77.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME ANGELO PIAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que a contestação ofertada é tempestiva, 

assim, impulsiono os autos para intimação da parte autora, por meio de 

sua procuradora, para no prazo de 15 dias apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24770 Nr: 1046-62.2010.811.0108

 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: ROBERTO PIRES DE MORAES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES, VANDO 

CEZAR SANTOS, SIGA PUBLICIDADE, GOMES E PAULISTA E CIA LTDA, 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - DIRETORIO MUNICIPAL 

DE MARCELANDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIANEZ CHRISTINE SILVA - 

OAB:24280/O, REGINALDO ALVES - OAB:15508

 Certifico para os devidos fins que as contestações ofertadas pelos 

requeridos Antônio Ribeiro Guimarães, Direção Municipal PSDB e SIGA 

Publicidades Ltda-ME, assim, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, por meio de seu procurador, para no prazo 15 dias apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49977 Nr: 1576-90.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RAMONA ROSANA COLMAN MATOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 Impulsiono os autos para a intimação das partes, por seus procuradores, 

para no prazo de 15 dias manifestarem-se quanto ao laudo pericial 

médico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50804 Nr: 1957-98.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGR, JVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a parte exequente, por meio de sua 

procuradora, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da justificativa 

que o executado apresentou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64231 Nr: 1820-14.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & CAETANO LTDA - ME, ALCIR 

PEREIRA DE OLIVEIRA, MARCIO GONCALVES CAETANO, ERNESTO 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a devolução das 

correspondências de citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15033 Nr: 168-84.2003.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raúl Fernando Fidel Gonzalez Oróstica, Catarina Biúdes 

Gonzalez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Gongora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fonseca Villela - 

OAB:9973, Jane Castanha - OAB:15804/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Ferreira - 

OAB:MT0011538O, Luiz Gustavo Giaretta - OAB:OAB/MT 10172

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte interessada, 

Carlos Alberto Capelleti, por seus procuradores, quanto ao conteúdo da r. 

decisão em que: "VISTO. Inicialmente, os presentes autos já se encontram 

apensados nos Embargos de Terceiro (Autos n.º 950-03.2017.811.0108). 

Ademais, não há o que se falar nesse momento em sobrestamento da 

medida reintegratória, vez que os embargos de terceiro não se encontram 

com liminar em vigência. Assim, intimem-se as partes para ser 

manifestarem sobre o petitório e demais documentos de pp. 1.093/1.136, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, certifique-se a Sr.ª Gestora acerca 

do decurso do prazo para desocupação voluntária do imóvel objeto da lide 

conforme dispositivo de sentença constante a p. 949, a contar da data 

que o patrono do Sr. Carlos Alberto Capeletti realizou a carga dos autos. 

Decorrido o prazo in albis, cumpra-se integralmente nos seus exatos 

termos a decisão de pp. 1.090. Cumpra-se. Às providências necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25588 Nr: 192-34.2011.811.0108

 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: FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Chiodi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Piva - OAB:OAB/MT 9988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando Art. 389 CNGC/TJMT, impulsiono os autos para a intimação 

da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 10 dias, efetuar o 

recolhimento das taxas e custas processuais de remessa da Carta 

Precatória ao Juízo Deprecado, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

comprovando-se nos autos o efetivo cumprimento para o encaminhamento 

da deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 27310 Nr: 332-34.2012.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO ANDRÉ GOMES, CARMEN 

VANDERLEIA GOMES, SANTO FLECK GOMES, Sucessão de Santa Helena 

dos Santos Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESARIO DA SILVA 

- OAB:6781/MT

 AUTOS N.º 332-34.2012.811.0108 – CÓDIGO: 27310

AÇÃO DE EXECUÇÃO

VISTO.

Intimem-se os exequentes para que no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestem sobre o petitório de pp. 145/148 e demais documentos 

apresentados pp. 149/152.

 Após, com a apresentação da resposta ou decorrido o prazo in albis, 

voltem conclusos.

Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 13 de dezembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 66267 Nr: 1003852-67.2018.811.0045

 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: RMP, Inês Pignata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Proceda, a 

Secretaria, a nomeação do perito (a) no sistema AJG, para realização de 

perícia médica.O expert deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o(a) perito(a) aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), 

nos termos da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de 

outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal. O laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

finalização da perícia.Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo solicitação de esclarecimentos, oficie-se à 

SECAD para pagamento dos honorários. No que concerne à alegada 

situação de miserabilidade da parte Autora, DETERMINO seja realizado 

Estudo Social, pelo Setor Social desta Comarca, fixando o prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias para o cumprimento da determinação, devendo, 

ainda, as experts guardarem observância e consideração quanto aos 

fatores sociais, ambientais e pessoais, vivenciados pela parte 

Requerente.Aportando aos autos os laudos (médico e social), 

imediatamente conclusos para deliberação quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela.Por outro lado, ante a impossibilidade de 

conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 
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conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 45 da Lei 8.213 de 24 de julho de 

1991).Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC).Com a juntada de contestação, intime-se a parte 

autora para apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Defiro a 

gratuidade da Justiça.Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 64366 Nr: 1901-60.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Inicialmente, recebo a emenda à inicial (pp. 45/46).

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido 

este requisito, conforme se vê da notificação extrajudicial emanada nos 

autos (pp. 14-verso/15).

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 ou pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Posto Isto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem nas 

mãos de um dos representantes legais da parte autora, conforme indicado 

na inicial, devendo este ficar como depositário do bem descrito na peça 

vestibular.

Executada a liminar, cite-se o Requerido para que, em 05 (cinco) dias, 

querendo, pague o saldo integral da dívida, acrescidos de juros, correção 

monetária e custas judiciais (art. 3º, § 2º do Dec.-Lei 911/69), caso em 

que arbitro os honorários em 10%, ou apresente resposta, sob pena de 

revelia e confissão quanto a matéria de fato, no prazo de 15 dias 

contados da execução da liminar, sendo que tal resposta poderá ser 

apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º, 

do art. 3º, do mesmo diploma Legal, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e deseja a restituição (redação dada pela Lei 10.931/2004).

Cientifique o requerido que cinco dias após executada a liminar, 

consolidar-se-ão a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do 

credor fiduciário (art. 3º, § 1º da Dec.-Lei 911/69).

Concedo os benefícios do previstos no art. 212 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 65570 Nr: 2601-36.2018.811.0108

 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): Vilmar de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Cite-se o executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Expeça-se certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do CPC.

Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 65445 Nr: 2542-48.2018.811.0108

 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: FLORI LUIZ BINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:MT 13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Expeça-se mandado monitório, citando-se a parte requerida para que 

efetue o pagamento da dívida principal, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em cinco por cento do valor atribuído à causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que recomenda o artigo 701 do 

Código de Processo Civil.

Consigne no referido mandado que, no prazo supra, poderá o requerido 

oferecer embargos monitórios, que suspenderá a eficácia do mandado 

inicial (art. 702, CPC).

 Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos constituir-se-á em 

pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do 

mesmo Codex.

Na hipótese de cumprimento do mandado, ficarão as partes requeridas 

isentas do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701).

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 67042 Nr: 3311-56.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLIO SCAPARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Itanhangá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela requerida na inicial, 

especificamente para determinar aos requeridos que forneçam o 

medicamento Foraseq, na forma prescrita, fixando o prazo de 10 dias para 

o início da dispensação, que deverá ser realizada diretamente ao paciente, 

e certificado nos autos, impondo multa diária em caso de não obediência 

da ordem, no montante de R$ 200,00 (duzentos reais).Sem prejuízo, 

estando em termos, recebo a petição inicial e determino a citação dos 

requeridos para, querendo e no prazo legal, apresentarem defesa, 

indicando as provas que pretendem produzir, na medida em que, por se 

cuidar da tutela de direito individual de saúde, descabe a realização de 

mediação/conciliação judicial, ante a notória impossibilidade/recusa dos 

entes estatais de se submeterem a tais procedimentos, ante a carência de 

representantes legais ao desempenho do mister.Defiro os benefícios ao 

Sr. Oficial de Justiça do art. 172, parágrafo 2º, do CPC. 

Intime-se.Cumpra-se COM URGÊNCIA, servindo a presente como 

mandado/ofício/alvará. Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 17 de 

dezembro de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de Direito cooperador
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 66116 Nr: 2881-07.2018.811.0108

 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: LUDY LASMAR PENSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU RODRIGUES AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14.065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Expeça-se mandado monitório, citando-se a parte requerida para que 

efetue o pagamento da dívida principal, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em cinco por cento do valor atribuído à causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que recomenda o artigo 701 do 

Código de Processo Civil.

Consigne no referido mandado que, no prazo supra, poderá o requerido 

oferecer embargos monitórios, que suspenderá a eficácia do mandado 

inicial (art. 702, CPC).

 Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos constituir-se-á em 

pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do 

mesmo Codex.

Na hipótese de cumprimento do mandado, ficarão as partes requeridas 

isentas do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701).

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 67051 Nr: 3320-18.2018.811.0108

 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: JULIANY LUCY DE CASTRO ANGELUZZI DRESSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 

ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO, RITHELLY CAROLINE SANCHES 

NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karolina Pasko dos Santos 

Fonseca - OAB:23579/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desse modo, não conheço da impetração, porque aviada em juízo 

incompetente para processar ação mandamental em face de autoridades 

dotadas de prerrogativa de foro, razão porque DECLINO DE COMPETÊNCIA 

para processar e julgar a presente ação, determinando o envio dos autos 

ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, onde deverá ser 

distribuída e processada regularmente.Publique-se no DJe. Proceda-se a 

baixa nos registros de distribuição desse juízo.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 17 de dezembro de 

2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61863 Nr: 339-16.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETDS, DRADSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Após, vistas ao Ministério Público e na sequência tornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 10 de agosto de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63261 Nr: 1185-33.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUIELI OLIVEIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Compulsando os autos, verifica-se que o título que instruí a inicial se rata 

de acordo extrajudicial, o qual já foi homologado por sentença (fls. 13/4). 

Portanto, trata-se de título executivo judicial, cuja execução se dá através 

do cumprimento de sentença [art. 515, inciso III do Código de Processo 

Civil].

Nesta senda, devido à aplicação da ideia do processo sincrético, o 

cumprimento de sentença se concretiza, como fórmula geral, no âmbito do 

processo em que foi proferido o veredicto que se objetiva executar. A 

cumulação de ações executivas, formuladas contras o mesmo devedor, é, 

também, perfeitamente possível, desde que observados os requisitos 

previstos do art. 780 do Código de Processo Civil. Isso significa dizer, por 

força de proposição logica, que subsistindo incompatibilidade de 

procedimentos, é inadmissível, em um mesmo processo de execução e de 

maneira simultânea, proceder-se a cumulação de execuções.

No caso ‘sub judice’, o pedido de execução de alimentos, que se processa 

através da expropriação de bens [art. 528 do Código de Processo Civil] e 

o pedido de execução de alimentos, que se processa através da coerção 

pessoal [art. 528 do Código de Processo Civil], são totalmente 

incompatíveis entre si (visto que preveem prazos, para o efeito de 

pagamento da dívida e de formulação de defesa diferentes e produzem 

consequências distintas).

Diante disto, abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda à emenda da petição inicial para o fim 

de: a) adequar o rito ao cumprimento de sentença; b) esclarecer se deseja 

imprimir o procedimento previsto no art. 528 do Código de Processo 

Civil/2015, em que é cabível a imposição da prisão civil do devedor; ou c) 

caso opte por usar o art. 528, § 8.º c/c o art. 523, ambos do Código de 

Processo Civil/2015, adapte o pedido da petição inicial, à luz dos ditames 

legais.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 64645 Nr: 2037-57.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES IVONE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.Considerando que o tratamento com o medicamento solicitado foi 

prescrito pela médica especialista que acompanha a autora, Dr. Fabio 

Argenta – CRM-MT n.º 4194 (p. 11/12), e ainda, levando em consideração 

que mesmo intimado da decisão liminar os requeridos, não cumpriram com 

a obrigação de fornecer o fármaco deferido, entendo que o retardo no 

fornecimento deste medicamento acarretará, por certo, prejuízos a saúde 

da paciente, deste modo, DEFIRO o bloqueio e sequestro da quantia 

necessária para aquisição do medicamento prescrito na rede particular 

para o período de tratamento de 06 (seis) meses.Segue ordem judicial de 

bloqueio anexo, cujo valor de R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais), foi 

devidamente constrito e transferido para conta de depósito judicial do 

Tribunal de Justiça.Proceda a Sra. Gestora a imediata vinculação dos 

valores ao presente feito, junto ao departamento de Depósitos Judiciais do 

Tribunal de Justiça. Eventuais valores bloqueados e não utilizados nestes 

autos serão devidamente restituídos ao Estado.Consigne-se que o valor 

necessário para realização do procedimento já se encontra bloqueado.No 

mais, intime-se a Defensoria Pública dando ciência do bloqueio efetuado, 

bem como para requerer o que entender de direito para o prosseguimento 

do feito.Ressalta-se que apesar da constrição ser efetivada sobre o valor 

pleiteado, deverá a autora por meio da Defensoria Pública representante 

da assistida, apresentar maiores informações acerca da sua enfermidade 
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(apresentar laudo e exame médico atualizado) de forma a demonstrar a 

real urgência para aquisição do fármaco, vez que os autos carecem de 

maiores informações, sob pena de indeferimento da liberação dos valores. 

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 25476 Nr: 80-65.2011.811.0108

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MAURICIO PORTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON LUIZ GOBBI, SUELTER PERES ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Ferreira da Silva - 

OAB:MT 7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 13881

 VISTOS.

Intimem-se as partes para apresentarem/completarem o rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, CPC). 

Consigne-se que caberá ao advogado de cada parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência acima 

designada, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, CPC.

Se preferirem, poderão trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, CPC).

Após, considerando o teor da Portaria nº 1.351/2018-PRES, que retifica a 

Portaria nº 1.229/2018-PRES, designando o magistrado Dr. Jorge Hassib 

Ibrahim como juiz titular da Comarca de Tapurah/MT, com entrada em 

exercício no dia 19/12/2018, encerrando o sistema de cooperação dos 

magistrados da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, determino que os 

autos aguardem em secretaria quando da sua entrada em exercício, para 

designação de audiência de instrução e julgamento de acordo com sua 

pauta de audiências.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 52814 Nr: 981-57.2016.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia da Silva, RdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO MONTEIRO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 VISTOS.

Pois bem. Considerando-se que os ritos das ações de execução de 

alimentos, que se processam através da expropriação de bens (art. 528 

do Código de Processo Civil) e da coerção pessoal (art. 528 do Código de 

Processo Civil), são totalmente incompatíveis entre si, vez que possuem 

prazos, para o efeito de pagamento da dívida e de formulação de defesa 

diferentes e produzem consequências distintas, INDEFIRO o pedido de 

cumulação de execuções no mesmo processo.

Desse modo, intime-se à Defensoria Pública para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda à emenda da petição inicial para o fim de:

 I. Esclarecer se deseja adotar o procedimento previsto no art. 528 do 

Código de Processo Civil/2015, em que é cabível a imposição da prisão 

civil do devedor;

 II. Caso opte por usar o art. 528, § 8.º c/c o art. 523, ambos do Código de 

Processo Civil/2015, adapte o pedido da petição inicial, à luz dos ditames 

legais.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 65425 Nr: 2532-04.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA PATO BRANCO LTDA, Cassiana 

Aparecida Tirloni Tuni, JOÃO CARLOS TIRLÔNIO, Paulo Andre Tirlonio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Citem-se o (a) (s) executado (a) (s), nos termos dispostos no artigo 8°, da 

Lei 6.830/80 (LEF), para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito ou 

garantir a execução nomeando, inclusive, bens à penhora, observada a 

ordem prevista no artigo 9°, da mesma Lei.

 A citação deverá ser feita pelo correio, conforme determina o artigo 8°, 

inciso I, da Lei 6.830/80.

 Consigne que, caso não haja pagamento da dívida e nem garantia da 

execução, ser-lhe-ão penhorados tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito.

Se a constrição recair sobre bens imóveis, deverá haver a intimação do 

devedor e de seu cônjuge, se casado for.

Garantido o Juízo, o (a) (s) executado (a) (s) poderá no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data da intimação da penhora, oferecer 

embargos à execução, nos termos do disposto no artigo 16, da Lei 

6.830/80.

Concedo os benefícios do art. 212, parágrafo 2º do CPC.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito, para o caso de pronto pagamento, com os acréscimos das 

custas.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 65071 Nr: 2331-12.2018.811.0108

 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: ROBERTA MARIA DA SILVA, AMARILDO GOMES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuidam os presentes autos de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 

EXTRAJUDICIAL, tendo as partes acima identificadas.

Conforme se vê da inicial, as partes entabularam acordo extrajudicial 

perante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - Núcleo de 

Tapurah/MT, sobre reconhecimento e dissolução de união estável, 

requerendo a sua homologação (p. 05).

Aduzem os requerentes que conviveram em união estável por 

aproximadamente 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, estando separados 

de fato há aproximadamente 01 (um) mês.

Desta união as partes informam que não restaram bens a partilhar.

 Com a inicial vieram os documentos (pp. 06/14).

O Ministério Público em nada se manifestou vez que se trata de direito 

indisponível, afastando sua intervenção (p. 15).

 Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

Pois bem. Verifica-se que ambos acordantes assinaram pessoalmente a 

transação perante a Defensoria Pública (p. 05), a homologação de rigor se 

impõe.

Posto isto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, reconhecendo a união estável havida 

entre o casal pelo período descrito na inicial, e sua dissolução, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, III, do CPC, fazendo-o por sentença.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Ciência a Defensoria Pública.

Sem custas, em razão da gratuidade.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 66043 Nr: 2841-25.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA FRANCISCA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 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:

 VISTOS.Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, proposta por TEREZA FRANCISCA DOS SANTOS em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. É cediço 

que a presente ação demanda celeridade processual, eis que, se 

pretende adquirir aposentadoria, requerendo a implantação do benefício 

pleiteado desde seu indeferimento administrativo..No entanto, a lei impõe 

obrigatoriamente a designação de audiência conciliatória, para que o 

Requerido possa oferecer a contestação, e requerer as provas 

necessárias.Não obstante, caso o Requerido apresente contestação nos 

autos, antes da audiência designada, consignando nela a impossibilidade 

de conciliação, por certo restará prejudicado o referido ato, oportunidade 

em que será aproveitada a data para realização da audiência de instrução 

e julgamento, dispensando desde já nova intimação.Ressalta-se que, 

tendo em vista o teor da Portaria nº 1.351/2018-PRES, que retifica a 

Portaria nº 1.229/2018-PRES, designando o magistrado Dr. Jorge Hassib 

Ibrahim como juiz titular da Comarca de Tapurah/MT, com entrada em 

exercício no dia 19/12/2018, encerrando o sistema de cooperação dos 

magistrados da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, necessário que 

aguarde a designação de data para audiência nos presentes autos até a 

tomada de posse pelo Juiz Titular da Comarca para adequação a sua 

pauta de audiências, aguarde a chegada do novo magistrado para dar 

seguimento ao feito.Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte Autora (art. 98, § 3º do CPC).Intime-se a parte Autora.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 26258 Nr: 862-72.2011.811.0108

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA SCRIPCHENCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINÍCIUS PULIDO GUADANHIN - 

OAB:11.006-B

 VISTOS.

Cuida-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais formulada 

por Vanda Scripchenco Felipe, contra Roberto Carlos Correa, todos já 

qualificados no processo.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

 É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls. 172/173 dos autos). Cumpre destacar, ainda, 

que conforme se extrai do teor do termo de acordo, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da 

transação civil, visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes 

litigantes, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições fazem parte integrante desta decisão, e, como 

consequência, com espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código 

de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo 

até o efetivo cumprimento.

Pagamento de custas judiciais consoante pactuado (fl.173).

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 66569 Nr: 3124-48.2018.811.0108

 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: LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se, de AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE 

VISITAS, proposta por LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS em face de 

ANDREIA SILVA CASTRO, requerendo liminarmente a guarda unilateral do 

menor, em seu favor.

Com a inicial viram os documentos de pp. 08/12.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

Destarte, com o objetivo de sedimentar informações acerca do caso, 

evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, 

postergo a análise do pedido liminar após a realização de estudo 

psicossocial.

Assim, proceda-se com a realização de estudo psicossocial, com os 

genitores e o menor, para apuração da situação de prestação de 

assistência material, moral e educacional, bem como se o ambiente em que 

residem é adequado para sua criação não sofrendo nenhuma situação de 

risco, o relatório deve aportar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, com 

as informações necessárias.

Intime-se a requerida, pessoalmente, da presente decisão.

Sem prejuízo, designo audiência de mediação/conciliação para o dia 20 de 

fevereiro de 2019, às 14h30min.

Cite-se a requerida para comparecer à audiência com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data designada, observando o disposto nos 

§ § 1º e 2º, do art. 695, CPC, devendo o Oficial de Justiça certificar 

eventual proposta de auto composição (art. 154, VI, CPC).

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), 

salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 

4º, NCPC).

Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 

15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC).

Defiro a gratuidade da justiça.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Processe em SEGREDO DE JUSTIÇA (conforme dispõe art. 189, II, do 

CPC).

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 46896 Nr: 2354-94.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laury Ferreira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribas Couto - 

OAB:147479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Tapurah em face 

de Laury Ferreira Lopes, objetivando o recebimento do valor de R$ 

1.293,58.

No decorrer do procedimento a parte exequente pugnou pela extinção da 

ação, ante o adimplemento do débito (f. 30).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 

obrigação executada.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos artigos 156, 

inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de Processo 

Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Custas pelos executados se houver.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 
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de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 66812 Nr: 3213-71.2018.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB, WBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, com o objetivo de sedimentar informações acerca do caso, 

evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, 

postergo a análise do pedido liminar após a realização de estudo 

psicossocial.Assim, proceda-se com a realização de estudo psicossocial, 

com as partes e a menor, para apuração da situação de prestação de 

assistência material, moral e educacional, bem como se o ambiente em que 

residem é adequado para sua criação não sofrendo nenhuma situação de 

risco, o relatório deve aportar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, com 

as informações necessárias.Intimem-se os requeridos, pessoalmente, da 

presente decisão. Sem prejuízo, designo audiência de 

mediação/conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 

15h30min.Citem-se os requeridos para comparecerem à audiência com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada, observando o 

disposto nos § § 1º e 2º, do art. 695, CPC, devendo o Oficial de Justiça 

certificar eventual proposta de auto composição (art. 154, VI, 

CPC).Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, 

CPC), salvo se tratar de parte representada pela Defensoria 

Pública.Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 

4º, NCPC).Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, 

no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC).Defiro a gratuidade da 

justiça.Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.Processe em 

SEGREDO DE JUSTIÇA (conforme dispõe art. 189, II, do CPC).Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 66813 Nr: 3214-56.2018.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB, GCRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS..Destarte, com o objetivo de sedimentar informações acerca do 

caso, evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão 

pertinente, postergo a análise do pedido liminar após a realização de 

estudo psicossocial.Assim, proceda-se com a realização de estudo 

psicossocial, com as partes e o menor, para apuração da situação de 

prestação de assistência material, moral e educacional, bem como se o 

ambiente em que residem é adequado para sua criação não sofrendo 

nenhuma situação de risco, o relatório deve aportar aos autos, no prazo 

de 10 (dez) dias, com as informações necessárias.Intimem-se os 

requeridos, pessoalmente, da presente decisão. Sem prejuízo, designo 

audiência de mediação/conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 

15h00min.Citem-se os requeridos para comparecerem à audiência com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada, observando o 

disposto nos § § 1º e 2º, do art. 695, CPC, devendo o Oficial de Justiça 

certificar eventual proposta de auto composição (art. 154, VI, 

CPC).Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, 

CPC), salvo se tratar de parte representada pela Defensoria 

Pública.Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 

4º, NCPC).Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, 

no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC).Defiro a gratuidade da 

justiça.Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.Processe em 

SEGREDO DE JUSTIÇA (conforme dispõe art. 189, II, do CPC).Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 59756 Nr: 2193-79.2017.811.0108

 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: TANIA SILVA DE OLIVEIRA SIFUENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.DEFIRO o bloqueio e sequestro da quantia necessária para 

aquisição do medicamento prescrito na rede particular para o período de 

tratamento de 06 (seis) meses.Segue ordem judicial de bloqueio anexo, 

cujo valor de R$ 18.592,64 (dezoito mil, quinhentos e noventa e dois reais 

e sessenta e quatro centavos), foi devidamente constrito e transferido 

para conta de depósito judicial do Tribunal de Justiça.Proceda a Sra. 

Gestora a imediata vinculação dos valores ao presente feito, junto ao 

departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça. Eventuais 

valores bloqueados e não utilizados nestes autos serão devidamente 

restituídos ao Estado.Consigne-se que o valor necessário para realização 

do procedimento já se encontra bloqueado.No mais, intime-se a Defensoria 

Pública dando ciência do bloqueio efetuado, bem como para requerer o 

que entender de direito para o prosseguimento do feito.Ressalta-se que 

apesar da constrição ser efetivada sobre o valor pleiteado, deverá a 

autora por meio da Defensoria Pública representante da assistida, 

demonstrar a impossibilidade da compra do medicamento por menor valor, 

conforme consta em uma singela e rápida pesquisa do juízo na presente 

data do medicamento em questão (documentos em anexo), sob pena de 

indeferimento da liberação dos valores. Cumpra-se, com a urgência que o 

caso requer, expedindo-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41503 Nr: 326-90.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empreend Industria Metalurgica Ltda, Gicelle 

Gomes, Salvador Marques Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

OAB:MT0003791O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMPREEND INDUSTRIA METALURGICA 

LTDA, CNPJ: 08705417000161, atualmente em local incerto e não sabido 

GICELLE GOMES, Cpf: 65102681168, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido SALVADOR MARQUES LOURENÇO, Cpf: 

46065830100, 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: 11/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de EMPREEND INDUSTRIA 

METALURGICA LTDA, GICELLE GOMESE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Infração: Descumprimento de 

Contrato; Descrição Infração Descumprimento de Contrato; 

Enquadramento: Descumprimento de Contrato; Penalidade: Deixou de 

cumprir contrato administrativo Lei Estadual., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20131152/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/02/2013

 - Valor Total: R$ 243.060,80 - Valor Atualizado: R$ 220.964,34 - Valor 

Honorários: R$ 22.096,43

Despacho/Decisão: Vistos etc.Nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039919/12/2018 Página 780 de 792



cite-se a parte executada, para, querendo, pagar em 05 (cinco) dias o 

débito, devidamente corrigido e acrescido dos juros legais, ou oferecer 

bens à penhora, para viabilizar eventuais embargos, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para satisfação da 

dívida.Consigne-se, na carta ou mandado as advertências de praxe, 

inclusive acerca do prazo para embargos que é de 30 (trinta) dias.Em 

caso de pagamento imediato, fixo a verba honorária em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da dívida, com base no §4º do art. 20 do CPC.Defiro o 

disposto no art. 172, §2º do CPC, caso haja necessidade.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 15 de dezembro de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Forúm

Edital

II PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NA 

ÁREA DE PSICOLOGIA E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA 

COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE – 2018

EDITAL nº 14/2018/DF

O DOUTOR JEAN PAULO LEÃO RUFINO, JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE, no uso de suas 

atribuições legais, de acordo com a Decisão nº, no Pedido de Abertura de 

Processo Seletivo decisão nº 2376/2018 –VDG - CIA nº 

0731866-14.2018.8.11.0085, e do Provimento nº 6/2014/CM, de 7.3.2014, 

torna pública a abertura do II Processo Seletivo para Credenciamento de 

Profissionais na área de Psicologia para preenchimento de 01(uma) vaga e 

formação de cadastro de reserva desta Comarca de Terra Nova do Norte, 

mediante as seguintes condições:

 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 1.1 O processo seletivo visa o preenchimento de 01(uma) vaga de 

Psicólogo, bem como formação de cadastro reserva e será regido por 

este Edital, pelo Provimento nº 6/2014/CM, de 7.3.2014 e realizado pela 

Comissão do processo seletivo, instituída pela Portaria nº 28/2018/DF, de 

13.07.2018, composta pelos seguintes membros:

 Kátia Flávia Beê, Gestor Geral, matrícula 10.952;

Elisandra Hattori da Rocha, Gestora Administrativa, matrícula 12.474;

Aline Schorro, Gestora Judiciária, matrícula 32.619;

1.2. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas 

exclusivamente na Central de Administração do Fórum da Comarca de 

Terra Nova do Norte/MT, situado na Av. Cloves Felício Vettorato, nº 1.000, 

Centro, no período compreendido de 07.01.2019 a 31.01.2019, no horário 

das 12 às 18hs. (horário local).

 2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:

 2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:

 a) divulgação do edital;

 b) inscrição dos interessados;

 c) análise da documentação e do currículo;

 d) divulgação dos interessados habilitados;

 e) publicação dos Atos de credenciamento.

 3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 3.1. A Diretoria do Foro promoverá o exame de seleção, mediante análise 

do currículo dos interessados, divulgando o resultado no átrio do Fórum, e, 

em seguida deverá encaminhar, no prazo de 20 (vinte) dias, ao Presidente 

do Tribunal de Justiça, a relação dos profissionais habilitados ao 

credenciamento.

 3.2. As inscrições deverão ser realizadas no período de 07.01.2019 à 

30.01.2019, da seguinte forma:

 a) pessoalmente ou por procuração pública ou particular, com o 

reconhecimento público de autenticidade da assinatura, mediante entrega 

do respectivo mandato, acompanhado dos demais documentos descritos 

no subitem 5.1, deste edital e entregues na Diretoria do Fórum desta 

Comarca.

 3.2.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

 3.3. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de 

inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo para credenciamento de profissionais, o direito de 

excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, data 

de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos 

dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.

 4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

 4.1. Para obter o credenciamento, o interessado deverá atender às 

seguintes exigências:

 I - ser maior de 21 (vinte e um) anos;

 II - não possuir antecedentes criminais;

 III - o psicólogo deve comprovar que é bacharel no curso superior de 

psicologia, devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação, e com 

registro no Conselho Regional da área;

 5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

 5.1. No ato do requerimento, o interessado deverá preencher um 

formulário, conforme modelo constante do Anexo II deste edital, onde fará 

uma declaração, sob as penas da lei, acerca da veracidade das 

informações prestadas, assim como apresentará declaração de relação 

de parentesco, conforme modelo constante no Anexo IV. Com o 

formulário, o interessado deverá apresentar curriculum vitae 

acompanhado dos seguintes documentos:

 I - cópia autenticada da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa 

Física (CPF);

 II - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal;

 III - cópia autenticada do diploma de curso superior;

 IV - cópia autenticada dos títulos e demais documentos exigidos no item 

5.1., III, em relação a cada área profissional;

 V - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato;

 VI - atestado de sanidade física e mental;

 VII – declaração de parentesco;

 VIII - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as 

regras estabelecidas neste edital e das normas constantes do Provimento 

nº 6/2014/CM. IX - duas fotografias 3x4, recentes;

 5.3. Será habilitado apenas o profissional que apresentar toda a 

documentação exigida, comprovando-se habilitação profissional, 

qualificação técnica e regularidade fiscal.

 6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

 6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 

meio de análise de currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo do Fórum de Terra Nova do Norte, sendo a nota 

composta da seguinte forma:

 6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano 

de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

 6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3 (três) pontos.

 6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 

6.1.1, poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.

6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o 

título de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma 

seguinte:

 a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;

 b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na 

área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

 c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;

 d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto;

 e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

 f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 

(cinco décimos) de ponto;

 g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco 
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centésimos) de ponto.

 6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5 (cinco) pontos previstos.

 6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de 

cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse 

fim.

 6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste edital.

 6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será 

priorizado aquele que tiver:

 a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 

10.741/2003;

 b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 

440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;

 c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme 

dispõe o subitem 6,1,2;

 d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o 

subitem 6.1.3 deste Edital.

 6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

 6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos 

que atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento 

06/2014/CM.

 7. DO CREDENCIAMENTO

 7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, pelo período de até 2 (dois) anos, admitindo uma única 

prorrogação por igual período, de acordo com a conveniência e 

necessidade do Poder Judiciário.

 7.2. A habilitação não gera o direito ao credenciamento, mas este, quando 

se fizer, respeitará o prazo de validade da seleção.

 7.3. Após o credenciamento, o interessado terá o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para apresentar ao Juiz Diretor do Foro desta Comarca, para antes 

de iniciar suas atividades, assinar o Termo de Compromisso e 

Responsabilidade, sob pena de configuração de desistência.

 7.4. No caso de desistência expressa de algum dos credenciados, o Juiz 

Diretor do Foro poderá indicar outro profissional habilitado para o 

desenvolvimento das atividades propostas e pretendidas, observada a 

ordem classificatória.

 8. DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

 8.1. O profissional credenciado para a prestação de serviços 

especializados na área de Psicologia será remunerado por abono variável, 

de cunho puramente indenizatório, pelas suas atuações em favor do 

Estado, sem prejuízo das demais atividades próprias do exercício da 

função (averiguações in loco, visitas domiciliares, atendimentos ao 

público, informações verbais em audiência entre outros), observando-se o 

teto equivalente a 80% (oitenta por cento) do subsídio do cargo efetivo de 

Analista Judiciário, previsto na Tabela A, Nível 1, e tendo como base de 

cálculo a "hora técnica":

 I. Para os serviços prestados por Psicólogos, a "hora técnica" será o 

equivalente a 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) do subsídio 

do cargo efetivo de Analista Judiciário, previsto na Tabela A, Nível 1.

 II. O profissional que se recusar a prestar qualquer serviço indispensável 

ao regular andamento do processo ou das demais atividades forenses, ou 

negligenciar nesse sentido, estará sujeito ao descredenciamento.

 III. Somente serão remunerados os atos praticados após o 

credenciamento dos profissionais.

 IV. Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não 

se permitindo a cumulação, quando se tenha ultrapassado o teto máximo.

 9. DAS ATRIBUIÇÕES DO CREDENCIADO

 9.1. As atribuições dos Psicólogos constam no Provimento 06/2014-CM, 

sendo que no ato da inscrição o interessado deverá declarar o 

conhecimento de tais atribuições.

 10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 10.1. Os profissionais serão credenciados a partir da data da publicação 

do ato de credenciamento expedido pela presidência do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 10.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

 10.3. Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do 

formulário de inscrição, o interessado deverá comunicar imediatamente ao 

responsável pelo processo de credenciamento.

 10.4. A habilitação terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data da 

publicação do resultado, admitindo-se prorrogação, que se dará 

automaticamente, por igual período, se, dentro de 30 (trinta) dias do 

vencimento do biênio, não for publicado o ato de descredenciamento.

 10.5. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu ,Kátia Flávia 

Beê, Gestora Geral de 1ª Entrância, o digitei.

 Terra Nova do Norte/MT, 17 de dezembro de 2018.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64130 Nr: 628-18.2018.811.0085

 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: JLCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dou ciência ao autor acerca da cota ministerial de 

fls. 33 para manifestar o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37939 Nr: 499-91.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRIA APARECIDA TOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que intimo o autor para manifestar acerca da exceção 

de pré executividade apresentada pelo INSS, no prazo legal.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64349 Nr: 716-56.2018.811.0085

 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: IZAQUE AGUSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNOPAR - UNIVERSIDADE NORTE DO 

PARANÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI 

- OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 Certifico e dou fé que intimo o autor para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO E 

DOCUMENTOS no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61877 Nr: 934-21.2017.811.0085

 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: MARLON CALLAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que intimo o autor para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO E 

DOCUMENTOS, bem como manifestar acerca do laudo pericial no prazo de 

15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52663 Nr: 1303-54.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora da sentença de fls. 15 adiante transcrita.

SENTENÇA: Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA 

proposta por Donizeth Pereira de Paula em face do Município de Nova 

Guarita (MT), ambos qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a 

cobrança de honorários advocatícios fixados em sentença. Formalizados 

os autos, vieram conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Decido. 

O prosseguimento do feito constitui providência inócua. Com efeito, a 

sentença (título judicial exequendo) está sujeita ao duplo grau de jurisdição 

nos termos do artigo 475, I, do Código de Processo Civil, de modo que os 

autos principais foram remetidos ao E. Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, conforme certidão inclusa (f.14). Nos termos do artigo 475, I, 

do Código de Processo Civil “Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não 

produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - 

proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as 

respectivas autarquias e fundações de direito público; (...)” Logo, o título 

executado não é exigível, eis que não produz efeito senão depois de 

confirmada pelo tribunal, com trânsito em julgado. ISTO POSTO, julgo 

extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, IV, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52663 Nr: 1303-54.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação da parte autora do inteiro conteudo dispositivo da 

sentença de fls. 15 adiante transcrito.

"... Decido. O prosseguimento do feito constitui providência inócua. Com 

efeito, a sentença (título judicial exequendo) está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição nos termos do artigo 475, I, do Código de Processo Civil, de 

modo que os autos principais foram remetidos ao E. Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, conforme certidão inclusa (f.14). Nos termos do 

artigo 475, I, do Código de Processo Civil “Está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, 

a sentença: I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o 

Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público; (...)” 

Logo, o título executado não é exigível, eis que não produz efeito senão 

depois de confirmada pelo tribunal, com trânsito em julgado. ISTO POSTO, 

julgo extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

267, IV, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55254 Nr: 320-84.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos movida pelo Ministério Público 

Estadual, na qualidade de substituto processual de CAIKI HENRIQUES DE 

LIMA, representado por sua genitora, em face de RONAN DE LIMA 

FRANCISCO, todos qualificados nos autos.

A inicial foi recebida à fl. 84.

Devidamente citado, o executado apresentou comprovante de pagamento 

da dívida alimentar.

Instado a manifestar-se, o representante ministerial pugnou pela extinção 

da execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC (fl. 100 e verso).

É o relatório. Decido.

O art. 924, inciso II, do NCPC diz: “Extingue-se a execução quando: (...); II - 

a obrigação for satisfeita; (...)”.

Posto isto, considerando o pagamento da dívida alimentar, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, desconstituindo eventuais penhoras realizadas.

 Eventuais custas, pelo executado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52345 Nr: 1019-46.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE NOVAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1019-46.2013.811.0085 (Código 52345)

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Jorge Novak em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social.

Citado, o executado apresentou manifestação concordando com os 

valores apresentados pelo credor (fl. 95).

Decido.

 Tendo em vista que o executado concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, é o caso de se expedir a 

RPV/precatório.

Isto posto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente 

na presente ação executiva que move em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS (fls. 92v ).

Deixo de condenar o executado em custas e honorários.

Preclusa esta decisão, requisite-se o pagamento por intermédio do 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 

535, §3º, do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Após a efetivação do levantamento dos valores, INTIME-SE a parte 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Terra Nova do Norte, 10 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55351 Nr: 378-87.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PLENS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 378-87.2015.811.0085 (Código 55351)

Vistos.

Procedam-se aos atos necessários para a transferência dos valores 

depositados, conforme requerido pela parte autora, atentando-se para as 

determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que 

dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 Após a efetivação do levantamento dos valores, INTIME-SE a parte 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 10 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52522 Nr: 1171-94.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PLENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1171-94.2013.811.0085 (Código 52522)

Vistos.

Procedam-se aos atos necessários para a transferência dos valores 

depositados, conforme requerido pela parte autora, atentando-se para as 

determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que 

dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 Após a efetivação do levantamento dos valores, INTIME-SE a parte 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 10 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52259 Nr: 942-37.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA RODRIGUES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 942-37.2013.811.0085 (Código 52259)

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Madalena Rodrigues da 

Rocha em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Citado, o executado apresentou manifestação concordando com os 

valores apresentados pelo credor (fl. 121).

Decido.

 Tendo em vista que o executado concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, é o caso de se expedir a 

RPV/precatório.

Isto posto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente 

na presente ação executiva que move em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS (fls. 118/119 ).

Deixo de condenar o executado em custas e honorários.

Preclusa esta decisão, requisite-se o pagamento por intermédio do 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 

535, §3º, do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Após a efetivação do levantamento dos valores, INTIME-SE a parte 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Terra Nova do Norte, 10 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64018 Nr: 561-53.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PERES DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para intimar o autor acerca do 

valor pago a mais de diligência, eis que solicitado R$ 979,74 foi pago R$ 

1.311,44, para requerer o de direito no prazo de 05 (cinco)dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55089 Nr: 229-91.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FELIPE DA COSTA, LEANDRO 

SOUZA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523

 Certifico e dou fé que intimo os autores do fato para comprovarem nos 

autos o cumprimento da transação penal e cumprimento da composição 

amabiental e ou requerer o que direito no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58101 Nr: 414-95.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO WAGNER DE OLIVEIRA VICENTE, 

ANDERSON LINARES JUJISAWA, REINALDO S. CARVALHO, GISELE 

BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉZAR DOMINGUEZ - 

OAB:MT/8.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FERRAMOSCA 

NETTO - OAB:6409/MT, João Celestino Batista Neto - OAB:11367

 Processo nº: 414-95.2016.811.0085 (Código 58101)

Requerente: Andrei César Dominguez

Requerido: Roberto Wagner de Oliveira Vicente e outros.

Vistos.

Cuida-se de “Queixa Crime” proposta por ANDREI CÉSAR DOMIINGUEZ 

contra ROBERTO WAGNER DE OLIVEIRA VICENTE, ANDERSON LINARES 

JUJISAWA, REINALDO S. CARVALHO e GISELE BAVARESCO, todos 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, a pratica do delito capitulado 

nos artigos 138, artigo 139 e artigo 140, todos do Código Penal.

Instado a se manifestar o Ministério Público Estadual pugnou às fls. 

154/157 pelo reconhecimento da incompetência do Juizado Especial 

Criminal para processar o presente feito, com a consequente remessa do 

feito ao juízo comum.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando detidamente os autos verifica-se que a pena máxima em 
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abstrato para os delitos capitulados na exordial ultrapassam 02 (dois) 

anos, superando desta forma a competência do JECRIM, conforme 

disposto no artigo 61 da Lei n. 9.099/95.

“Art. 61 – Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, 

para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei 

comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com 

multa.”

Ante o exposto, nos termos do artigo 74, §2º, do Código de Processo 

Penal, c/c artigo 60 e artigo 61, da Lei 9.099/1995, DETERMINO a remessa 

dos autos ao juízo comum desta comarca, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Após, voltam-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52650 Nr: 1401-95.2012.811.0013

 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: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Mendes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Magdalena Rezende de 

Lacerda - OAB:18.287, Anacleto Giraldelli Bezerra - OAB:23.216, 

ANNE CAROLINE SCHOMMER - OAB:21588/O, FABIO SILVA DOS 

SANTOS - OAB:9473/O, Francine Gomes Pavezi - OAB:17162, Irajá 

Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT, Leandro Facchin Rocha - 

OAB:22.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8.443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação e as contrarrazões de 

Apelação de fls. 228/249, bem como, o Recurso do Requerente de fls. 

250/264 foram interpostos tempestivamente.

Em cumprimento ao Artigo 8º, § único da Ordem de Serviço nº 

01/2017-Vila Bela impulsiono os autos aos advogados das partes para, 

querendo, no prazo legal, apresentarem contrarrazões ao Recurso de 

Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58971 Nr: 49668-61.2016.811.0077

 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: Antonio Carlos Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 

24/01/2019, às 13h00min.

Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60431 Nr: 191-35.2017.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Miguel Goes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 

26/04/2019, às 13h00min.

Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51929 Nr: 100-81.2013.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teodora Surubi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aretusa Aparecida Francisca 

Moreira - OAB:13095-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de reconsideração da parte requerida quanto o teor da 

decisão de fls. 101, em que a parte requer que o valor da condenação no 

pagamento de honorários advocatícios sejam calculados com base no 

valor correspondente ao excesso de execução alegado pela autarquia.

Sem muitas delongas, entendo que o pedido deve ser deferido, porquanto 

resta evidenciado na peça de fls. 95/97, que a parte ré apresentou 

impugnação à execução somente com relação ao valor de R$ 11.348,03, 

concordando com o pagamento do valor de R$ 16.750,03.

Dessa forma, acolho o pedido de fls. 103 e retifico a decisão de fls. 101, 

para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro no percentual mínimo de cada uma das faixas previstas no art. 85, 

§3º do Código de Processo Civil, tendo como base de cálculo o valor do 

excesso de execução alegado pela parte impugnante na petição de fls. 

95/96.

Intimem-se as partes e, após, cumpra-se a determinação anterior no que 

couber, expedindo-se RPV/precatório.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-22.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILAS PADUA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO OAB - MT0020970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERCILIO PEREIRA CANDIA (REQUERIDO)

AUXILIADORA DA GUIA DINIZ ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000042-22.2017.8.11.0077. REQUERENTE: DOUGLAS SILAS 

PADUA ALVES REQUERIDO: AUXILIADORA DA GUIA DINIZ ALMEIDA, 

ERCILIO PEREIRA CANDIA Vistos, etc. A sentença transitou em julgado, 

consoante certidões de decurso de prazo elaboradas pelo próprio sistema 

PJe. Intime-se a parte autora para requerer o cumprimento da sentença no 

prazo de cinco dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, 

com baixa. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 18 de dezembro de 

2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-56.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO JUNIO DANTAS DE BARROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000031-56.2018.8.11.0077. INTERESSADO: JAIRO JUNIO 

DANTAS DE BARROS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. A 

sentença transitou em julgado, consoante certidões de decurso de prazo 

elaboradas pelo próprio sistema PJe. Intime-se a parte autora para 

requerer o cumprimento da sentença no prazo de cinco dias. Transcorrido 

o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 18 de dezembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-61.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUIZ ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO(A))

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000063-61.2018.8.11.0077. REQUERENTE: VALDIR LUIZ 

ANTONIO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. A sentença transitou em julgado, consoante 

certidões de decurso de prazo elaboradas pelo próprio sistema PJe. 

Intime-se a parte autora para requerer o cumprimento da sentença no 

prazo de cinco dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, 

com baixa. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 18 de dezembro de 

2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-74.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO SOUZA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000088-74.2018.8.11.0077. REQUERENTE: ROMILDO SOUZA 

DE BRITO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A sentença transitou em 

julgado, vez que transcorrido o prazo legal sem manifestação, consoante 

aba "expedientes" do sistema PJE. Intime-se a parte ré para formular 

pedido de cumprimento da sentença, no prazo de cinco dias. Transcorrido 

o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 18 de dezembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-20.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

VAGDA BRUNIELI ASSIS TOMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000014-20.2018.8.11.0077. REQUERENTE: VAGDA BRUNIELI 

ASSIS TOMAS REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos, etc. 

Defiro o pedido de prazo de cinco dias para juntada do áudio em CD-ROM. 

Com a juntada do áudio, o que deverá ser certificado pela Secretaria, 

determino vista à parte autora para impugnar a contestação e 

documentos, no prazo de 10(dez) dias. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 18 de dezembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-22.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILAS PADUA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO OAB - MT0020970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERCILIO PEREIRA CANDIA (REQUERIDO)

AUXILIADORA DA GUIA DINIZ ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE RUA MUNICIPAL, S/N, CENTRO, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000042-22.2017.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

8.717,87 ESPÉCIE: [CHEQUE]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DOUGLAS SILAS PADUA ALVES 

Endereço: Rua chile, 1737, centro, VERA - MT - CEP: 78880-000 POLO 

PASSIVO: Nome: AUXILIADORA DA GUIA DINIZ ALMEIDA Endereço: Rua 

lino bisbo c/ condé azambuja, s/n, casa, centro, VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 Nome: ERCILIO PEREIRA 

CANDIA Endereço: rua lino bisbo c/ condé, s/n, casa, centro, VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para requerer o cumprimento de 

sentença, no prazo de 10 (dez) dias. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 18 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000001-21.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDRE CESARI NIEMENS LEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000001-21.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE CESARI 

NIEMENS LEAL EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. OI S/A ingressou com 

embargos de declaração contra a sentença que homologou os cálculos e 

julgou extinto o cumprimento de sentença em razão da incompetência 

territorial, afirmando a existência de contradição, sustentando que a 

decisão afirma que decorreu o prazo legal para pagamento e para 

interposição de impugnação ao cumprimento de sentença, quando na 

verdade tal prazo ainda não havia transcorrido. Com efeito, analisando os 

autos, verifico que razão assiste à parte embargante, visto que o prazo de 

15 (quinze) dias para pagamento se iniciou com a intimação em 

12/11/2018, e após o término deste prazo é que se inicia o prazo para 

impugnação ao cumprimento de sentença, de forma que quando foi 

proferida a sentença ainda não havia precluído o direito de manifestação 

da parte executada. Dessa forma, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e, aplicando efeitos infringentes, REVOGO A SENTENÇA 

RETRO, determinando vista à parte exequente sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença, que foi apresentada tempestivamente, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 18 de dezembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-67.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNIR DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SMERDECK PIOTTO OAB - MT22984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000179-67.2018.8.11.0077. REQUERENTE: CLEUNIR DA SILVA 

GARCIA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. 1- Considerando os 

documentos juntados pela parte autora, DEFIRO A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA. 2- Pretende a parte autora a concessão de liminar para que a ré 

"no prazo de 24 horas entrar em contato com autora, e agendar instalação 

no prazo máximo de 24 horas, com hora agendada, e instalar o ponto 

adicional na casa da autora, no seguinte endereço: AVENIDA 

GUANABARA, Nº 171, BAIRRO BELA VISTA, PARAUPEBAS-PA, CEP 

68.515-000, pois estão caracterizados os requisitos do artigo 300 do CPC, 

bem como requer o deferimento de aplicação de multa fixa no importe de 

R$ 3.000,00 (Três Mil Reais), nos termos do art. 84, §4º do CDC e 537 do 

CPC, em caso de descumprimento". Alega que contratou com a ré um 

ponto adicional da Claro TV, a ser instalado no endereço supra, mas que 

desde fevereiro/2018 tenta sem sucesso ser atendida em seu pleito, 

mesmo tendo realizado diversos contatos com a central de atendimento, 

conforme menciona na exordial. Analisando os documentos, áudios, 

faturas e fotografias acostadas à inicial, verifico que há plausibilidade do 

direito da autora, bem como é inequívoco o risco de dano irreparável ou de 

difícil reparação, visto que a consumidora está sendo cobrada 

indevidamente por serviço que aparentemente não foi disponibilizado. Ante 

o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à parte ré 

que, no prazo de 10(dez) dias, entre em contato com a parte autora, 

agende e instale o ponto adicional no endereço supramencionado, sob 

pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) em caso de 

descumprimento, limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais). Com fundamento 

no art. 6º da Lei 9.099/95, deixo de fixar multa mais elevada porque se o 

fornecedor não tem boa vontade para contratação, o bom senso reclama 

que o consumidor evite contratar com dita empresa. 3- Determino a 

designação de audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta 

do Conciliador. 4- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e 

intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). 5- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 6- Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. 7- Caso a demanda tenha valor de até 20 

(vinte) salários mínimos, não há obrigatoriedade de acompanhamento por 

advogado e, portanto, não haverá nomeação de advogado dativo por este 

juízo. 8- Conforme a nova ordem processual civil vigente, aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, “aquele que de qualquer forma 

participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º 

do Código de Processo Civil), e “todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva” (art. 6º do CPC). Para tanto, “são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II 

- não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que 

são destituídas de fundamento” (art. 77 do CPC). O ordenamento jurídico 

processual brasileiro repudia qualquer ato de litigância de má-fé, e 

“considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 

(...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do 

processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório” (art. 80 do 

CPC). Em razão disso, “responde por perdas e danos aquele que litigar de 

má-fé como autor, réu ou interveniente” (art. 79 do CPC). Para assegurar o 

bom andamento processual, o Código de Processo Civil prevê no art. 139 

que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar 

pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato 

contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente 

protelatórias”. Ocorre que alguns advogados atuam de forma predatória, 

captando clientes para ingresso com demandas repetitivas temerárias, 

sabedores de que as inclusões dos nomes das partes nos cadastros 

restritivos de crédito são lícitas e decorrentes do exercício regular de 

direito do credor. Tal comportamento deve ser sempre reprimido, e por 

isso, com fundamento no art. 139, III, do Código de Processo Civil, advirto a 

parte autora e seu procurador que, caso se trate de lide temerária e fique 

caracterizada a litigância de má-fé em razão da dedução em juízo de 

demandas repetitivas, cuja causa de pedir não se afigure verdadeira, fixo, 

desde já, o quantum de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de eventual 

condenação por litigância de má-fé a ser aplicada em face do requerente 

e do causídico que, em razão da relevância de sua atuação que não pode 

participar de fraudes. Tudo sem prejuízo da expedição de ofícios à 

OAB/MT e ao Ministério Público, para apuração das responsabilidades 

disciplinares e penais. 9- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Vila Bela 

da Santíssima Trindade, 18 de dezembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000128-78.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA OAB - MT14125/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 
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DESPACHO Processo: 1000128-78.2018.8.11.0102. Exequente: Carolina 

Depine De Oliveira Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. 

Conforme consignado no Agravo de Inst rumento n º 

1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, relatado pela Desa. Maria Helena G. 

Póvoas, “O benefício em tela tem por escopo possibilitar que os 

verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza”. No caso em tela, os elementos 

constantes dos autos não corroboram a alegada hipossuficiência 

econômica da exequente. Desse modo, INTIME-SE a credora para que 

comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, os pressupostos da gratuidade 

de justiça, sob pena de indeferimento do benefício, nos termos do artigo 

99, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo facultado à parte, no mesmo 

prazo, proceder ao recolhimento das despesas processuais. Vera/MT, 18 

de dezembro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105541 Nr: 560-22.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS GIANSANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO MIGUEL MARCHETTI 

DO NASCIMENTO - OAB:20970/O

 “Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de item “2”, pelo que concedo o prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas para juntada da justificativa, bem como o atual endereço do 

reeducando.

 Após, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 De tudo cumprido, venham-me os autos conclusos.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

 Intimação do Advogado da Parte Autora, para apresentar contrarrazões 

ao recurso de Apelação de fls. 120/123, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106593 Nr: 924-91.2015.811.0102

 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: MARLEY ARAUJO DE FREITAS, JAQUELINE ARAÚJO 

DE FREITAS, PATIELLI ARAÚJO DE FREITAS, TAMARA ARAÚJO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE TAL E OUTROS, RAIMUNDO DE 

SOUZA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 924-91.2015.811.0102

 Código n°: 106593

Vistos, etc.

Inobstante a manifestação do autor à ref. 118, não verifico fato novos 

capazes de modificar a decisão proferida nos autos, pelo que INDEFIRO o 

pedido.

 Ademais, CUMPRAM-SE os demais comandos da decisão de ref. 93.

Às providências.

Vera/MT, 17 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126717 Nr: 3058-86.2018.811.0102

 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: JOÃO JUNIOR TABORDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3058-86.2018.811.0102

Código n°: 126717

Vistos, etc.

RECEBO a inicial eis que presentes os requisitos legais.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

INTIME-SE a parte autora, que deverá informar no prazo de 05 (cinco) 

dias, se tem interesse na realização da audiência de conciliação.

 Manifestado o desinteresse, CITE-SE a parte requerida para, querendo, 

contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil) observando o 

artigo 183 do CPC.

Caso a autora permaneça inerte no quinquídio acima ou informe ter 

interesse na audiência, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme 

pauta do conciliador da Comarca de Vera/MT.

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC).

Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou 

verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC).

 Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o 

termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Por fim, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 17 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 126005 Nr: 2714-08.2018.811.0102

 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: ESPÓLIO DE MARIA DALLA COSTA GEMELLI, ANTONIO 

CELSO GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER WATTHEIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347, 

Alvaro da Cunha Neto - OAB:12069, EDENIR RIGHI - OAB:8484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.2714-08.2018.811.0102

Código n. 126005

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de terceiro proposto pelo Espólio de Maria Dala 

Costa Gemelli, neste ato representado pelo inventariante Antônio Celso 

Gemelli, objetivando a suspensão da medida constritiva determinada nos 

autos da execução nº 393-78.2010.811.0102, com a consequente 

manutenção da posse do bem ao embargante.

 À ref.04, foi determinada a intimação do autor para comprovar nos autos 

os pressupostos da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do 

pleito.

À ref. 09, o embargante peticionou nos autos informando que os únicos 

bens do espólio consistem em metade de uma cota no valor de R$5.713,49 

(cinco mil, setecentos e treze reais e quarenta e nove centavos), e de 

uma fazenda com área total de 1.991,4036 há, a qual é objeto do processo 

de inventário, e que encontra-se constrita pela execução.

Contudo, tais argumentos de fato não demonstram a hipossuficiência 

alegada pelo autor, vez que como infere-se o autor é proprietário de 

patrimônio considerável, não havendo nos autos outros documentos que 

corroborem tal afirmação, tendo o autor deixado de cumprir a 

determinação judicial.

No mais, insta consignar que a declaração de pobreza goza de presunção 

relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido 

se houver elementos que infirmem a alegada hipossuficiência econômica – 

hipótese dos autos.

Com efeito, é preciso ter em mente, conforme consignado no Agravo de 

Instrumento nº 1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, que “O benefício em tela 

tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam 

dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador 

que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou 

sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de 

pobreza”. Esse, ao que tudo indica, não é o perfil dos requerentes.

Portanto, INDEFIRO a concessão do benefício de justiça gratuita a parte 

autora.

DETERMINO ao autor que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 17 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124212 Nr: 1916-47.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE OLIVEIRA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito na forma do artigo 485, incisos, I e IV, do 

CPC.Custas pagas. Sem honorários advocatícios, uma vez que não houve 

contestação.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE os 

autos com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT, 17 de dezembro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126807 Nr: 3106-45.2018.811.0102

 AÇÃO: Liberdade Provisória (art. 270 do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JEOVÁ DE SOUZA ROCHA, EDUARDO SOUZA 

MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, JIUVANIL LEAL - OAB:24645-0, JOÃO BATISTA 

VARELLA RODRIGUES - OAB:3575, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:MT 

19370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3106-45.2018.811.0102

 Código n°: 126807

Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão temporária apresentado por 

JEOVÁ DE SOUZA ROCHA e EDUARDO SOUSA MACEDO.

CUMPRA-SE o que determinado por este juízo, à pág. 01..

No mais, considerando a informação de que o mandado de prisão 

temporária do acusado foi cumprido em 27 de novembro de 2018, na 

cidade de Feliz Natal, bem como de que no mesmo dia foi realizada 

audiência de custódia pelo respectivo juízo (pág. 57/58), DETERMINO que 

seja solicitado à referida unidade jurisdicional o encaminhamento dos 

documentos atinentes a respectiva comunicação de prisão.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Vera/MT, 18 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124072 Nr: 1859-29.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO WILLY JARDIM DA SILVA, 

ANDERSON JOSE PADILHA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - 

OAB:23089/O, MARIA CRISTINA DE SÁ PEREIRA - OAB:25351/B

 (...).Verifico, ainda, que a prisão do acusado foi substituída pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso pelas seguintes medidas cautelares: 

1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições 

estabelecidas pelo juiz da causa, notadamente na audiência de instrução 

designada para o dia 18.10.2018; 2) não frequentar bares e boates pelo 

período de duração da correspondente ação penal; 3) não se ausentar da 

Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, II e IV), 

ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de 

outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.De fato, o 

sentenciado juntou aos autos o comprovante de que conseguiu trabalho 

na Comarca de Joinville/SC, bem como apresentou o comprovante do 

endereço em que irá residir na respectiva comarca. Assim, tenho que não 

há óbice ao deferimento do pedido, uma vez que este juízo pode 

determinar a fiscalização do cumprimento das demais medidas impostas 

pelo juízo daquela localidade. Logo, DEFIRO o pedido formulado pelo 

sentenciado. Assim, AUTORIZO Anderson José Padilha de Lima a residir 

no endereço informado: Rua Calixto Manoel Monteiro, n° 256, bairro 

Paranaguamirim, Joinville-SC. EXPEÇA-SE precatória para o cumprimento 

das demais medidas fixadas ao acusado, a cargo do juízo deprecado. II – 

DO RECURSO INTERPOSTO POR LEANDRO WILLY JARDIM DA 

SILVA.Trata-se de Recurso em Sentido Estrito - RESE apresentado pelo 

acusado Leandro Willy Jardim da Silva, contra decisão que o pronunciou 

(pág. 905).Assim, RECEBO o Recurso em Sentido Estrito interposto pela 

Defesa à pág. 905, uma vez que tempestivo, conforme certidão de pág. 

906.AGUARDE-SE o decurso do prazo para apresentação das razões 

pela Defesa.Em seguida, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para que, 
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querendo, apresente as contrarrazões

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123851 Nr: 1760-59.2018.811.0102

 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: IVANIR VIVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda., OLGA BUENO DE FARIAS, LEONIR BERNARDO JUNIOR, 

ODETE RODRIGUES BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ASSMANN - OAB:24590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da Parte Autora, para apresentar manifestação 

sobre os ARs juntados às Ref.: 21 e 22, e sobre a certidão de decurso de 

prazo à Ref.: 23, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125811 Nr: 2615-38.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINESIO ZOZ, Maria Eliete Seleski Zoz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAUZ FILHO - 

OAB:27171, Carlos Eduardo Gonçalves de Almeida - OAB:76169, 

EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:OAB/PR 23.539

 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 CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125909 Nr: 2673-41.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU CHIODI, FELIPE GUSTAVO CHIODI, 

ELIANE TEREZINHA FRESCURA CHIODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280

 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 CITAÇÃO, 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100007 Nr: 223-38.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ERTEL DE PARAFUSOS LTDA-ME, 

GERALDO ERTEL, VALQUIRIA ERTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIAL ERTEL DE PARAFUSOS 

LTDA-ME, CNPJ: 06100830000177, Inscrição Estadual: 132459361, 

atualmente em local incerto e não sabido GERALDO ERTEL, Cpf: 

25135686991, Rg: 12R-1497017, Filiação: Herberte Ertel e Norma Ertel, 

natural de Itapiranga-SC, casado(a), autonomo e atualmente em local 

incerto e não sabido VALQUIRIA ERTEL, Cpf: 01375982117, Rg: 

15999017, 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: 24/04/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de COMERCIAL ERTEL DE 

PARAFUSOS LTDA-ME, GERALDO ERTELE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de débito tributário, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1306/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/03/2012

 - Valor Total: R$ 1.223,93 - Valor Atualizado: R$ 1.223,93 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos nº: 223-38.2012.811.0102Código nº: 

100007Vistos em correição.Nos termos da Súmula 414 do STJ, a citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades. É o caso dos autos.Assim, DETERMINO a citação editalícia 

dos executados Comercial Ertel de Parafusos LTDA/ME, Geraldo Ertel e 

Valquíria Ertel.EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento do ato citatório, 

nos termos do inciso IV do art. 8° da LEF.Transcorrido o prazo de 

resposta, certifique-se e DÊ-SE vista dos autos ao exequente para 

manifestação.Após, conclusos.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Vera/MT, 30 de julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 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, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 11 de dezembro de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68030 Nr: 916-61.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRAGATAS PIZZARIA LTDA, ROSELI 

DORNELES RIBEIRO FELTES, KATIUCIA REGINA STERTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRAGATAS PIZZARIA LTDA, CNPJ: 

04547982000197 e atualmente em local incerto e não sabido ROSELI 

DORNELES RIBEIRO FELTES, Cpf: 90679512934, 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: 09/09/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de FRAGATAS PIZZARIA LTDA, 

ROSELI DORNELES RIBEIRO FELTESE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de débito tributário, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 853/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/06/2008

 - Valor Total: R$ 6.475,21 - Valor Atualizado: R$ 6.475,21 - Valor 
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Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos nº: 916-61.2008.811.0102 Código n°: 

68030Vistos em correição. À fl. 73, a exequente postulou pela citação das 

executadas FRAGATAS PIZZARIA LTDA e ROSELI DORNELES RIBEIRO 

FELTES, por edital, bem como requereu a busca de bens da executada 

KATIUCIA REGINA STERTZ junto ao sistema Infojud.DECIDO. Inicialmente, 

nos termos da Súmula 414 do STJ, a citação por edital na execução fiscal 

é cabível quando frustradas as demais modalidades. É o caso dos 

autos.Assim, DETERMINO a citação editalícia da parte executada 

FRAGATAS PIZZARIA LTDA e ROSELI DORNELES RIBEIRO 

FELTES.EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento do ato citatório, nos 

termos do inciso IV do art. 8° da LEF.Decorrido o prazo do edital, não 

havendo manifestação das requeridas, voltem-me os autos conclusos 

para deliberação.De outro lado, no que tange ao pedido de busca de bens, 

convém ressaltar que a quebra do sigilo fiscal é medida excepcional, 

sendo que, in casu, não vislumbro nos autos nenhuma comprovação de 

ter a parte exequente esgotado todos os meios disponíveis de localização 

de bens da parte devedora. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. INVIOLABILIDADE DOS 

DADOS PESSOAIS E À PRIVACIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO 

MANTIDA. 1. A quebra de sigilo fiscal pretendida é medida excepcional e 

reclama grave justificação e motivação para sua superação. 2. Na 

hipótese, como se trata de renovação da diligência, deveria a agravante 

ter instruído os autos com elementos de prova, indicativos de alteração da 

situação financeira da ré. Como não foi feita prova nesse sentido, correta 

decisão, ao indeferir uma segunda quebra de sigilo fiscal da requerida. 

2.1. Não existe nos autos nenhum elemento indicativo de que o agravante 

esgotou os meios ao seu alcance para a obtenção de informações acerca 

de bens do executado. 2.2. Precedente Turmário: “Não tendo 

demonstradas as diligências em cartórios de ofícios de registros de 

imóveis e no Detran, não se justifica a expedição de ofício para informar 

os bens que constam da declaração do Imposto de Renda do agravado, 

bem como localizar veículos de propriedade da agravada.” (Acórdão 

n.691647, 20130020112577AGI, Gislene Pinheiro, 5ª Turma Cível, 

03/07/2013) 3. Agravo improvido.Diante disso, INDEFIRO o pedido de 

busca pelo sistema INFOJUD.INTIME-SE a parte exequente para que 

indique, no prazo de 30 (trinta) dias, a existência de bens do devedor 

passíveis de penhora. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera-MT,30 

de julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 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, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 11 de dezembro de 2018

Paula de Sá Pereira 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: 8010038-49.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SOUZA CASTANHA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISLEI DE SOUZA CASTANHA OAB - PR0067450A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE a parte autora para que promova o de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PARANATINGA 
 

 
PORTARIA N.º 078/2018-CA 
 
O Excelentíssimo Doutor Eviner Valério, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 
Paranatinga Estado de Mato Grosso, em substituição legal, no uso de suas atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO que o artigo 231 da Lei n. 4.964/1985 - Código de Organização e 
Divisão Judiciárias – COJE, estabelece que o recesso forense será no período compreendido 
entre os dias 20 de dezembro a 6 de janeiro; 

 
CONSIDERANDO o artigo 10, parágrafos 1º e 2º, da Resolução n. 018/2014/TP, que 
regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, escala de trabalho em 
regime de plantão, garantindo o rodízio de servidores, durante o período do recesso forense, 
para assegurar a continuidade dos serviços; 

 
CONSIDERANDO a edição da Portaria nº 1.420/2018-PRES, com fundamento em seu art. 
4º. 
                                               
R E S O L V E: 
                                            
Art. 1 º – ESTABELECER a escala dos(as) Servidores(as) e estagiários que atuarão durante 
o recesso forense, no perído de 20 de dezembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019, nos moldes 
enunciados abaixo:    

   
DIAS GESTOR(A) PLANTONISTA/EQUIPE OFICIAL DE JUSTIÇA 

20/12 Gestora: Mônica Regina Stiirmer 
Juliana Miranda M. C. de Alvarenga 
Cristina Beraldi 
Fernando Martins P. de Alvarenga 
Saura Cavalcante da Silva 
Daiani Dela Justina 
Keysa Maira Cracco da Silva 
Jeniffer Bruna Francisconi 
Natally Pereira da Rocha 
Rafaelly Oliveira Viana 

Valtemir Aparecido da Silva 

21/12 Gestora: Mônica Regina Stiirmer 
Juliana Miranda M. C. de Alvarenga 
Cristina Beraldi 
Fernando  Martins P. de Alvarenga 
Saura Cavalcante da Silva 
Daiani Dela Justina 
Jeniffer Bruna Francisconi 
Natally Pereira da Rocha 
Sula Kaiwakalo Cardoso 

Valtemir Aparecido da Silva 
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Keysa Maira Cracco da Silva  
Rafaelly Oliveira Viana 

22/12 Gestora: Mônica Regina Stiirmer Valtemir Aparecido da Silva 
23/12 Gestora: Mônica Regina Stiirmer Valtemir Aparecido da Silva 
24/12 Gestora: Mônica Regina Stiirmer Valtemir Aparecido da Silva 
25/12 Gestora: Andrea Correa da Costa Carvalho Valtemir Aparecido da Silva 
26/12 Gestora: Andrea Correa da Costa Carvalho 

Loyne Borges Andrade 
Daiani Dela Justina 
Letícia Leopice Stiirmer 
Sula Kaiwakalo Cardoso  

Atanázio de Souza Maia Neto 

27/12 Gestora: Andrea Correa da Costa Carvalho 
Loyne Borges Andrade  
Daiani Dela Justina 
Letícia Leopice Stiirmer 
Mileyd Aguiar da Silva 
Josiely Reis Sales 

Atanázio de Souza Maia Neto 

28/12 Gestora: Andrea Correa da Costa Carvalho 
Loyne Borges Andrade 
Daiani Dela Justina 
Jennyffer Fidelis Cardoso 
Mileyd Aguiar da Silva 
Josiely Reis Sales 

Atanázio de Souza Maia Neto 

29/12 Gestora: Jennyffer Fidelis Cardoso Atanázio de Souza Maia Neto 
30/12 Gestora: Jennyffer Fidelis Cardoso  Atanázio de Souza Maia Neto 
31/12 Gestora: Jennyffer Fidelis Cardoso Atanázio de Souza Maia Neto 
01/01 Gestora: Jennyffer Fidelis Cardoso Martins Astrolli Salazar 
02/01 Gestora: Aline Bottezel da Rosa 

Jennyffer Fidelis Cardoso 
Loyne Borges Andrade 
Daiani Dela Justina 
Emerson Cardoso da Silva 
Tayná Borille Rodrigues Garcia 

Martins Astrolli Salazar 

03/01 Gestora: Aline Bottezel da Rosa 
Maria Márcia Godoi de Sousa 
Mairlon de Queiroz Rosa 
Emerson Cardoso da Silva 
Daiani Dela Justina 
Tayná Borille Rodrigues Garcia 

Martins Astrolli Salazar 

04/01 Gestora: Aline Bottezel da Rosa 
Maria Márcia Godoi de Sousa 
Mairlon de Queiroz Rosa 
Emerson Cardoso da Silva 
Daiani Dela Justina 
Tayná Borille Rodrigues Garcia 

Martins Astrolli Salazar 

05/01 Gestora: Aline Bottezel da Rosa Martins Astrolli Salazar 
06/01 Gestora: Aline Bottezel da Rosa Martins Astrolli Salazar 
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CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DIAS SERVIDORA PLANTONISTA 

20/12 Alciene Aparecida Nunes Sacramento 
21/12 Tânia Maria Ferreira Signor 
26/12 Ângela Cristina Stiirmer 
27/12 Ângela Cristina Stiirmer 
28/12 Tânia Maria Ferreira Signor 
02/01 Alciene Aparecida Nunes Sacramento  
03/01 Isabel Freitas Klein 
04/01 Isabel Freitas Klein 

 
Parágrafo único: As gestoras plantonistas ficarão de plantão no recinto do Fórum, nos 
plantões presenciais, aos sábados, domingos e feriados das 13:00 às 17:00 horas e nos 
demais dias das 13 às 18:00 horas, juntamente com os demais servidores e estagiários 
escalados. 
 
Art. 2º. Convocar as servidoras do Cartório Distribuidor para trabalhar em sistema de 
sobreaviso, para atendimento exclusivo aos Magistrados Plantonistas, em casos urgentes e/ou 
emergenciais, tais como, expedição das certidões criminais necessárias para instruir pedidos 
de liberdade, devendo a escalar ser entregue pela Sra. Distribuidora na Diretoria do Foro. 
 
Art. 3º - Os expedientes recebidos no período de recesso forense pelas Gestoras Judiciárias 
plantonistas deverão ser entregues aos plantonistas sucessores que, no dia 07.01.2019, 
procederão a remessa ao Cartório Distribuidor para as providências necessárias. 
                                             
Publique-se. Cumpra-se, dando ciência aos Servidores Plantonistas e remetendo-se cópia 
desta à Presidência do Tribunal de Justiça, à Diretoria-Geral do TJMT, à Corregedoria Geral 
da Justiça do Estado de Mato Grosso, à Defensoria Pública, à Subseção da OAB local e ao 
Ministério Público desta Comarca. 
 
                                             
Paranatinga - MT, 14 de dezembro de 2018. 
 

  
                      
EVINER VALÉRIO 
Juiz de Direito Diretor do Foro  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA  DE FELIZ NATAL 
 

             
PROCESSO SELETIVO DESTINADO À SELEÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DE 
PESSOA FÍSICA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA COMARCA DE FELIZ 
NATAL-MT. 

 
EDITAL Nº 06/2018 
 

 
O Excelentíssimo Senhor Doutor JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA, 
Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Feliz Natal, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições legais, torna público o nome e nota dos interessados 
habilitados ao credenciamento para cadastro de Reserva ao exercício da Função de Assistente 
Social da Comarca de Feliz Natal-MT, nos termos do Provimento 6/2014/CM, que 
regulamenta o processo seletivo. 
 
001-Relação dos candidatos inscritos e habilitados para credenciamento na área de 
Assistência Social: 
 
Nome da Candidata Pontuação Resultado 
Cristiane Renata Perego  7,30 Habilitada 
Anette Ingrit Bencke Schneider 7,25 Habilitada 
Iraci Terumi Suzuki 4,56 Habilitada 
Marcia Fernandes dos Santos 3,60 Habilitada 
Marly de Oliveira Xavier Farias 3,50 Habilitada 
Roseneide Josefa de Araujo 1,00 Habilitada 
Adriana Candia Almeida 0,00 Desabilitada 

 
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 local de costume e publicado na 
forma da lei.  
 
 Feliz Natal-MT, 14 de dezembro de 2018. 
 
 
 
JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA 
Juiz de Direito/Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE MATUPÁ 
 

PORTARIA Nº. 58/2018 
 

A Excelentíssima Senhora Doutora Suelen Barizon, MMª. Juíza de Direito e Diretora 
do Fórum da Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 
legais, etc... 

 
CONSIDERANDO a edição do Provimento n. 16/2018-CM, disponibilizado no DJE 
de 14.11.2018, edição n. 10378, com fundamento em seu art. 3°;  
                                  
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 1424/2018-PRES, que estabelece o 
horário de expediente do Tribunal de Justiça e das Comarcas do Estado de Mato Grosso 
no período de 20 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019 (Recesso Forense), das 13 
às 18 horas; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar a escala de servidores que atenderão 
durante o plantão judiciário desta Comarca de Matupá. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º- CONVOCAR os Senhores Servidores que integrarão a escala de plantão 
judiciário no recesso forense. 
 
Art. 2º- FIXAR o horário de expediente das 13 às 18 horas, no período de 20.12.2018 
a 06.01.2019, em virtude de recesso forense e estabelecer a escala de plantão dos 
servidores desta Comarca, conforme segue: 
 

PERÍODO JUIZ(ÌZA)  e  ASSESSOR(A) TELEFONE 
Das 14h do dia 
19.12.2018 às 19h do 
dia 28.12.2018. 

Dra. Suelen Barizon 
 
Assessora: Andressa Luana de 
Menezes Costa (dia 19/12 à 23/12) 
 
Assessora: Priscielem da Silva 
Rodrigues (dia 24/12 à 28/12) 
 

 
(66) 9.9712-3036 
 
(66) 9.9620-6118 

Das 19h do dia 
28.12.2018 às 19h do 
dia 31.12.2018. 

Dr. Diego Hartmann 
 
Assessora: Maria Andreza 
 

 
(66) 9.9606-9222 
 

Das 19h do dia 
31.12.2018 às 12h do 
dia 07.01.2019 

Dr. Evandro Juarez Rodrigues 
 
Assessora:  Danielly da Silva 
Rodrigues 
 
Assessor: Cirilo Gonzaga de 
Almeida 

(66) 9.9205-5365 
(65) 9.9607-4076 
(66) 9.9999-8588 
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PERÍODO OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 
20.12.2018 a 23.12.2018 José Roberto de Carvalho 

Ricioli 
(66) 9.9604-3870 

24.12.2018 a 28.12.2018 Marcio Jean Miranda dos Santos (66) 9.9902-9184 
29.12.2018 a 02.01.2019 Fabiana Araújo de Oliveira C. 

Bessa 
(66) 9.9907-1921 

03.01.2019 a 07.01.2019 Sergio Roberto de Sousa Lima (66) 9.9994-7482 
 
 

PERÍODO SERVIDORES DA 
SECRETARIA 

TELEFONE 

20.12.2018 a 21.12.2018 Iaçana Kelly dos Reis Enz (66) 9.9995-4248 
22.12.2018 a 24.12.2018 Janete Helena Pereira (66) 9.9616-9658 
25.12.2018 a 28.12.2018 Leonardo de Oliveira Pires (66) 9.9968-2124 
29.12.2018 a 31.12.2018 Regina Matos Davi (66) 9.9681-9824 
01.01.2019 a 04.01.2019 Rafael Vinicius da Silva Koch (66) 9.9167-9640 
05.01.2019 a 07.01.2019 Dorisval Santana de Moura (66) 9.9908-8705 
 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se dando ciência aos Servidores Plantonistas, Ministério 
Público, Subseção da OAB remetendo-se cópia desta à Presidência do Tribunal de Justiça e 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. 
 
Matupá-MT, 18 de dezembro de 2018. 
 
 
Suelen Barizon 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA CANAÂ DO NORTE 
 
 
 

EDITAL Nº. 010/2018/DF 
 
 
O Doutor FERNANDO KENDI ISHIKAWA MMº  Juiz de Direito da Comarca de Nova Canaã do 
Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc. Torna pública a 
relação o RESULTADO DEFINITIVO por ordem de classificação no Processo Seletivo para 
credenciamento de pessoas físicas habilitadas a atuar na área de Fisioterapia e Psicologia desta 
Comarca. 
 
 
 

Nome do(a) Candidato(a) Área de Atuação Situação Nota Classificação 
Manoel Carlos Avallone Junior Fisioterapeuta Apto 9,25 1ª Aprovado 
Laura Thallytt Silva Fisioterapeuta Apta 9,25 2ª Classificada 
Giuliana Victória da Silva Alberton Psicóloga Apta 0,25 1ª Aprovada 

 
 
Fixe-se o presente Edital no átrio do Fórum. 
 
 
Nova Canaã do Norte, 14 de dezembro de 2018. 
 
 
FERNANDO KENDI ISHIKAWA 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO 
 

 
EDITAL n.º 009/2018 

 
A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito e 
Diretora do Foro da Comarca de Porto Esperidião - MT, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da Lei;  
Considerando que a Diretoria do Foro da Comarca de Porto Esperidião encaminhou os 
documentos do Processo Seletivo de Credenciamento de profissionais na área de 
Assistente Social para fins de homologação (CIA Nº. 0722034-15.2018.8.11.0098); 
Considerando que a Gerencia Setorial de Concurso Publico na Informação nº. 
4545/2018/GSCP (fls 225/229-TJ), fez apontamentos de irregularidades no resultado 
final do certame;  

 
1. RETIFICA o Edital n. 001/2018-CA, de 20/08/2018, Item 6.1.2 onde lê que o 
tempo de experiência profissional tem o valor de 0,5 (meio) ponto a cada ano de 
exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos Lê-se que o tempo de 
experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) ponto a cada ano de exercício, 
não podendo exceder o total de 3 (três) pontos 

 
2. RETIFICA o Edital n. 004/2018-CA, de 09/10/2018, Item 5.2 onde consta o 
resultado definitivo do processo seletivo por analise de currículo destinado ao 
credenciamento de profissional Assistente Social (cadastro reserva), mediante as 
condições estabelecidas, em conformidade com o Edital nº. 001/2018/CA e Provimento 
n. 06/2014/CM de 07/03/2014, abaixo; 

 
Área Assistente Social 
 
Nome Pontuação 
1º Roberjani Meire Rosa  Subitem 6.1.1 = 2 

Subitem 6.1.2 = 3 
Subitem 6.1.3 letra e = 1 
Subitem 6.1.3 letra f = 0,5 
Subitem 6.1.3 letra g = 1 
Total = 7,5 

2º Fátima Aparecida Matias Tosta de 
Oliveira 

Subitem 6.1.1 = 2 
Subitem 6.1.2 = 3 
Subitem 6.1.3 letra e = 1 
Subitem 6.1.3 letra g = 1 
Total = 7,0 

3º Alciene Teixeira Montoanelli Subitem 6.1.1 = 2 
Subitem 6.1.2 = 3 
Subitem 6.1.3 letra e = 1 
Subitem 6.1.3 letra g = 1 
Total = 7,0 

4º Acacia Emara Kopp Subitem 6.1.1 = 2 
Subitem 6.1.2 = 3 
Subitem 6.1.3 letra e = 1 
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Total = 6,0 
5º Heloisa Regina Ronconi Dalmas Subitem 6.1.1 = 1 

Subitem 6.1.2 = 0,5 
Subitem 6.1.3 letra g = 1,0 
Total = 2,5 

5º Marcilene Salvaterra de Carvalho Subitem 6.1.1 = 1 
Subitem 6.1.2 = 0,5 
Subitem 6.1.3 letra g = 1,0 
Total = 2,5 

 
 

3. CONSTAR o resultado definitivo do processo seletivo do processo seletivo por 
analise de currículo destinado ao credenciamento de profissional Assistente Social 
(cadastro reserva), mediante as condições estabelecidas, em conformidade com o Edital 
nº. 001/2018/CA e Provimento n. 06/2014/CM de 07/03/2014, com suas classificações, 
conforme o exposto pela Gerencia Setorial de Concursos Públicos do TJ após analise 
dos documentos apresentados pelas candidatas consideradas habilitadas, concernentes 
ao tempo de serviço publico e de experiência profissional, ficando da seguinte forma:   

  
Área Assistente Social 
 
Nome Pontuação 
1º Alciene Teixeira Montoanelli Subitem 6.1.1 = 2 

Subitem 6.1.2 = 1,8 
Subitem 6.1.3 letra e = 1 
Subitem 6.1.3 letra g = 1 
Total = 5,8 

2º Fátima Aparecida Matias Tosta de 
Oliveira 

Subitem 6.1.1 = 2 
Subitem 6.1.2 = 1,2 
Subitem 6.1.3 letra e = 1 
Subitem 6.1.3 letra g = 1 
Total = 5,2 

3º Roberjani Meire Rosa Subitem 6.1.2 = 0,6 
Subitem 6.1.3 letra e = 1 
Subitem 6.1.3 letra f= 0,5 
Subitem 6.1.3 letra g = 1 
Total = 3,1 

4º Heloisa Regina Ronconi Dalmas Subitem 6.1.3 letra g = 1 
Total = 1,0 

5º Marcilene Salvaterra de Carvalho Subitem 6.1.3 letra g = 1 
Total = 1,0 

5º Acácia Emara Kopp Subitem 6.1.3 letra g = 1 
Total = 1,0 

 
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital, que será publicado no Diário Oficial da Justiça 
Eletrônica e afixado no átrio do Fórum na forma da Lei. Porto Esperidião/MT, 18 de 
Dezembro de 2018. 

 
 
LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI 

Disponibilizado - 19/12/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10399 Caderno de Anexos - 10 de 13



Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TABAPORÃ 
 

PORTARIA Nº 065/2018/DF 
 
 

O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, MM Juiz de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de Tabaporã/MT, no uso de suas Atribuições Legais; 
 
CONSIDERANDO o pedido das servidoras Nathally Rogéria Pereira Gomes Jarschel, 
Mayara Carla Ribeiro de Souza e Edaiane Novais de Souza,  para troca do plantão no 
período do recesso forense; 
 
RESOLVE: 
 
ALTERAR em parte a Portaria nº 062/2018/DF,  que convoca os servidores da Comarca 
de Tabaporã/MT que integrarão a escala de plantão judiciário forense no período de 
20.12.2018 a 06.01.2019, apenas para constar o novo período que as servidoras Nathally 
Rogéria Pereira Gomes Jarschel e Mayara Carla Ribeiro de Souza foram escaladas, 
mantendo inalterada a escala quanto aos demais servidores:  

 
PERÍODO JUIZ  TELEFONE 

20/12/2018 a 23/12/2018 Daiane Marilyn  Vaz (66) 99983-8473 

24/12/2018 a 28/12/2018 Dante Rodrigo Aranha da Silva (66) 99983-8473 

29/12/2018 a 01/01/2019 Fábio Petengill (66) 99983-8473 

02/01/2019 a 06/01/2019 Alexandre Sócrates da Silva 
Mendes 

(66) 99983-8473 
 
 

 
PERÍODO ASSESSOR TELEFONE 

20/12/2018 a 26/12/2018 Thaylla Kaoani Sena (66) 98102-0846 

27/12/2018 a 04/01/2019 Danyla Augusta Nunes Henrique (65) 99924-5676 

05/01/2019 a 06/01/2019 Thaylla Kaoani Sena (66) 98102-0846 
 
 

 
PERÍODO OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

20/12/2018 a 28/12/2018 Elizandra Cristina dos Santos 
Barreto   

(66) 99983-8473 

29/12/2018 a 06/01/2019 Alexsandro de Oliveira Prado (66) 99983-8473 

 
 

PERÍODO SERVIDOR TELEFONE 
20/12/2018 a 28/12/2018 Nathally Rogéria Pereira Gomes 

Jarschel 
(66) 99983-8473 

29/12/2018 a 06/01/2019 Mayara Carla Ribeiro de Souza (66) 99983-8473 
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PERÍODO DIRETORIA DO FORO TELEFONE 
20/12/2018 a 21/12/2018 Etienne Regina dos Santos e 

Carmo Strambaioli 
(66) 99983-8473 

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se, dando ciência aos Servidores Plantonistas, 
remetendo-se cópia desta à Diretoria-Geral, à Presidência do Tribunal de Justiça e à 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. 

            
Tabaporã/MT, 18 de dezembro de 2018. 
 
 
 Rafael Depra Panichella 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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